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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya iklan-iklan 

yang menggunakan Brand Ambassador Korea untuk menarik 

pelanggan di era milenial ini termasuk Indonesia. Salah satu yang 

mengikuti trend tersebut yaitu Tokopedia. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh korean Ambassador dan Brand 

Personality Tokopedia terhadap keputusan pembelian Young 

Consumer berdasarkan perspektif ekonomi Islam. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Fokus penelitian terdiri dari variabel dependent: X1) 

Korean Ambassador, X2) Brand Personality, dan variabel 

independent: Y) keputusan pembelian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustakaan 

serta penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 100 

responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu  uji deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data 

yang digunakan  uji hipotesis, uji T, uji F, dan Koefisien Determinasi 

(R²), dan analisis regresi linier berganda. Data diolah dengan 

menggunakan software SPSS16 dan Microsoft excel 2010. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel Korean Ambassador terhadap 

keputusan pembelian Young Consumer, sementara terdapat pengaruh 

signifikan antar variabel Brand Personality terhadap variabel 

keputusan pembelian Young Consumer, berdasarkan hasil uji t. 

Berdasarkan Perspektif  Ekonomi Islam  pada mahasiswa MBS telah 

terealisasikan dengan baik dengan hasil nilai rata-rata indikator 3,67. 

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwasannya pemenuhan 

kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 

menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat. Karena
 

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam 

aktivitas konsumsi adalah maslahah. 

 
Kata kunci: Korean Ambassador, Brand Personality  Keputusan 

Pembelian Young Consumer. 
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ABSTRACT 

This research is aimed by the number of advertisements that 

use Korean Brand Ambassadors to attract customers in this millennial 

era, including Indonesia. One of those who follow the trend is 

Tokopedia. The purpose of this study is to determine the influence of 

Korean Ambassadors and Tokopedia's Brand Personality on Young 

Consumers' purchasing decisions based on an Islamic economic 

perspective. 

 The method used in this research is quantitative. The research 

focus consists of the dependent variable: X1) Korean Ambassador, 

X2) Brand Personality, and independent variables: Y) purchasing 

decisions. The data collection technique used in this research is by 

references study and distributing online and offline questionnaires to 

100 respondents. The data analysis method used in this research is 

descriptive test, validity and reliability test. The data analysis 

technique used is hypothesis testing, T test, F test, and the 

determination coefficient (R²),  and multiple linear regression 

analysis. The data was processed using SPSS16 software and 

Microsoft Excel 2010. 

The results of this study indicate that there is no significant 

effect between Korean Ambassador variable towards Young 

Consumers purchasing decisions, while there is a significant influence 

between Brand Personality variables towards Young Consumers 

purchasing decision variables, in a line with the t test result. Based on 

the Islamic Economics Perspective on MBS students it has been 

realized well with the avarage results of indicator value of 3.67. This 

is in accordance with Islamic teachings that the fulfillment of needs or 

desires is still allowed as long as it is able to increase maslahah or 

does not bring any problem. Because the most important thing of 

islamic view that must be achieved in consumption activities is 

maslahah. 

Keywords: Brand Personality, Korean Ambassador, Young Consumers 

Purchasing Decision. 
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MOTTO 

 
  

ُكهُْىا َواْشَسبُْىا َوََل تُْسِسفُْىۚا ِاََّٗه ََل  َُْد ُكمِّ َيْسِجٍد وَّ ََُْتَُكْى ِع ٍْْٓ ٰاَدَو ُخُرْوا ِش بَُِ َٰ

 ٍَ ُْ ْسِسفِ ًُ  َُِحبُّ اْن

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan.‖ (QS. Al-A‘raf: 31) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 
 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran 

judul penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan arti 

kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud dengan:  “PENGARUH 

KOREAN AMBASSADOR DAN BRAND PERSONALITY 

TOKOPEDIA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

YOUNG CONSUMER DI INDONESIA DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mahasiswa 

Jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan 

Lampung)”. Istilah-istilh tersebut adalah: 
 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Ambassador adalah ikon budaya atau identitas, dimana 

mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili 

pencapaian individualisme kejayaan manusia serta 

komodifikasi dan komersialisasi suatu produk.
2
  

3. Brand Personality adalah bauran tertentu dari sifat manusia 

yang dapat kita kaitkan pada merek tertentu.
3
 

4. Keputusan Pembelian merupakan pemikiran dimana 

individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan 

pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. 

                                                             
1
Pius Abdillah & danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

(Surabaya: Arloka ), h. 256. 
2
Yayan Hendayana dan Ni‘matul Afifah, Pengaruh Brand 

Ambassador dan Korea Wave Terhadap Minat Belnja Online Melalui 

Marketplace Tokopedia, KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 

– Desember 2020. 
3
Agnes Naibaho dan Ai Lili Yuliati, Pengaruh Brand Personality 

Terhadap Minat Beli Produk Body Mist (Studi pada The Body Shop di Trans 

Studio Mall Bandung), Jurnal Computech & Bisnis Vol. 11, No. 1, Juni 2017, 

h. 29. 



2 
 

 
 

5. Young Consumer atau  konsumen muda. Konsumen   muda 

adalah pembeli, pengguna, pengambil keputusan, pelanggan 

yang masih muda dari suatu barang dan jasa.
4
 

6. Perspektif Ekonomi Islam adalah sudut pandang atau 

pandangan ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas atau 

perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam 

produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari‘at 

Islam yang bersumber Al-Qur‘an dan As-Sunnah serta Ijma‟ 

para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat.
5
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, maka dapat 

ditegaskan bahwa sebuah penelitian ini adalah untuk menganalisa 

Pengaruh Korean Ambassador dan Brand Personality Tokopedia 

Terhadap Keputusan Pembeli Young Consumer Di Indonesia 

Dalam Perspektif Islam (Studi pada Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung). 
 

B. Latar Belakang Masalah 
 

Di era globalisasi dan pasar bebas, berbagai jenis barang 

dan merek membanjiri pasar Indonesia. Pada saat ini lingkungan 

pasar sangat penuh dengan persaingan. Baik organisasi atau 

industri yang memproduksi barang yang sama atau barang yang 

sejenis. Hal terpenting saat ini, menurut Kotler adalah kenyataan 

bahwa pasar berubah lebih cepat daripada pemasaran.
 
Komunikasi 

pemasaran adalah sarana yang digunakan untuk memberikan 

informasi, membujuk dan mengingatkan konsumen secara 

langsung atau tidak langsung tentang produk atau merek yang 

mereka jual.
6
  

  Karena itu, pemasaran harus didekonstruksi, diredefinisi, 

dan dibentangkan seluas mungkin. Dengan demikian kegiatan 

                                                             
4
http://silmawatis.blogspot.com/2014/09/kuliahpertamaperilakukons

umenmuda.html, diakses pada 23-11-2020 pukul 11:59 WIB. 
5
Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif 

Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 

29.   
6
Kotler & Keller, Marketing Management Global Edition(15th Ed.), 

United State Of America: Pearson Education Limited, 2016), H. 580. 
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pemasaran harus dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut. 

Kegiatan pemasaran saat ini tidak bisa lepas dari perilaku 

konsumen yang menjadi target pasar suatu perusahaan. Indonesia 

merupakan negara berkembang yang menjadi target potensial 

dalam pemasaran produk, baik dari perusahaan lokal maupun 

internasional. Agar perusahaan tersebut menuai kesuksesan di 

Indonesia, maka perlu mempelajari karakter unik yang dimiliki 

oleh konsumen Indonesia. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian atas suatu produk hal tersebut tidak 

lain karena adanya perkembangan teknologi yang semakin 

canggih dan adanya suatu trend. Dalam kehidupan konsumen, 

beberapa keputusan dipengaruhi oleh idola atau trendsetter. 

Dalam dunia pemasaran trendsetter ini sering digunakan untuk 

menjadi Brand Ambasador untuk menarik minat beli konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian untuk membeli produk 

yang dijualnya. Menurut Chinomona, minat beli merupakan 

kemungkinan konsumen akan membeli sebuah produk atau jasa, 

minat beli dapat muncul setelah seseorang mendapatkan informasi 

mengenai produk atau jasa yang diinginkan.
7
 Menurut Suny, 

mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan membeli 

mengacu pada tindakan konsisten dan bijaksana yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan. Penggunaan selebritas tidak terlepas 

dari prestasi yang dimiliki selebritas itu sendiri. Biasanya sebuah 

perusahaan selalu memilih selebritas yang sedang digemari atau 

menjadi idola masyarakat karena prestasi maupun karena perilaku 

idola pada bidang keahliannya. 

Salah satu yang terjadi saat ini yaitu adanya Korean 

Ambasador, yang mana akhir-akhir ini sedang trend dan menarik 

minat masyarakat Indonesia. Indonesia termasuk negara yang 

sedang terkena demam Korea, karena beberapa tahun belakangan 

segala hal yang berbau Korea sedang sangat digandrungi di 

Indonesia. Baik itu drama ataupun musik-musiknya, artisnya 

hingga makanannya. Dengan perkembangan teknologi dan 

                                                             
7
Ibid, h. 148. 
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informasi yang semakin pesat juga perkembangan industri yang 

semakin tinggi, hingga membuat beberapa stasiun Televisi juga 

pernah menghadirkan para selebriti asal negeri Ginseng tersebut 

untuk turut hadir dalam meramaikan acara TV mereka baik itu 

acara penghargaan ataupun untuk meramaikan hari ulang tahun 

Televisi tersebut, sebut saja seperti BTS, EXO, Super Junior, Min 

Ho Shinee, NCT 127, NCT Dream, Blackpink, Treasure, dan 

masih banyak lagi. 

―Pasar K-pop itu sangat besar, karena penggemarnya 

royal terhadap idola mereka. Apalagi eksistensi ‗K-popers‘ di 

internet luar biasa kuatnya, terutama di Twitter. Jika salah satu 

idola melakukan hal apapun, khususnya terkait Indonesia, pasti 

langsung menjadi topik populer,‖ kata Rezki dalam acara Social 

Media Week 2019, dikutip dari Sociolla.com.‖
8
 Maka tidak salah 

jika para pebisnis akhirnya menggaet para bintang asal negeri 

Ginseng itu untuk menjadi Brand Ambassador mereka. Dari tahun 

ketahun, jumlah selebritas Korea yang membintangi iklan produk 

Indonesia juga semakin banyak.  

Kepopuleran para selebriti Korea di Indonesia, turut 

membuat sejumlah Brand di tanah air tertarik untuk menggandeng 

mereka menjadi bintang iklan produk atau layanan yang dimiliki. 

Beberapa di antaranya bahkan ditunjuk sebagai Brand 

Ambassador dari Brand tersebut, sebut saja  diantaranya:
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
Desy Setyowati, Ampuhnya Pesona Artis Korea Mengerek 

Penjualan E-Commerce Indonesia dari 

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f8ac51a42afd/ampuhnya-

pesona-artis-korea-mengerek-penjualan-E-Commerce-indonesia, diakses 

pada 21 Desember 2020 pada pukul 12:02. 
9
https://kumparan.com/kumparank-pop/15-selebritas-korea-yang-

jadi-Brand-Ambassador-produk-lokal-indonesia-1xW5KMe0Trw/full,di 

akses pada 18 Maret 2022 pukul 17:09. 



5 
 

 
 

Produk Brand Ambassaddor 

Kopi Luwak Lee Min Ho 

Neo Coffee Lucas NCT 

Mie Sedaap & Sasa Santan Choi Siwon Super Junior 

Nu Green Tea NCT 127 

Tokopedia BTS dan Blackpink 

Ruang Guru TREASURE  

Somethinc & Lemonilo NCT Dream 

Kim Seon Ho Everwhite 

Scarlett Whitening Song Joong Ki dan Twice 

SimInvest Hyun Bin 

Blibli Park Seo Joon 

Ms Glow Cha Eun Woo Astro 

Whithelab Sehun EXO 

Tabel 1 

Selebriti Korea yang menjadi Brand Ambasaddor di Indonesia 

Sumber : kumparan.com 
 

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia memang 

memiliki minat cukup besar dengan hal yang berbau Korea. Mulai 

dari makanan, pakaian, hingga produk elektronik. K-pop juga 

memiliki pengaruh signifikan terhadap fashion di Asia, di mana 

trend yang dimulai oleh idola diikuti oleh penonton muda. Hal 

tersebut diikuti dengan perkembangan media sosial dan internet 

yang dapat dengan mudah beberapa orang mengakses informasi 

saling berkomunikasi, dan dapat mengetahui dunia luar tanpa 

berkunjung ke negara tersebut. Selain digunakan untuk 

berkomunikasi dan  sarana informasi, internet juga dimanfaatkan 

untuk tujuan komersial oleh beberapa pelaku usaha untuk 

memasarkan produk mereka, yang biasa disebut melalui media 

online (online store). Media internet mulai digunakan oleh para 

pelaku usaha atau aktivitas bisnis lainnya dikarenakan bersifat 

efisiensi. Efisiensi adalah penghematan waktu dalam bertransaksi 

melalui media internet, dikarenakan penjual dan pembeli tidak 

perlu lagi bertemu secara langsung (face to face), serta tidak 

terkendala dengan transportasi.
10

 Tidak jarang banyak anak usia 

                                                             
10

Nisfatul Lailiya, Pengaruh Brand Ambassador dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Tokopedia, Jurnal Manajemen Vol. 2, 

No. 2, Tahun 2020, ISSN: 2622-6367 (ONLINE), h. 114. 
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dini yang pandai dan mahir dalam mengakses internet. Akun 

tersebut mempermudah anak-anak dini atau remaja untuk 

mengakses dunia luar seperti gaya hidup, fashion dan berbagai 

macam budaya yang telah mewabah di kehidupan remaja, seperti 

budaya Korea.
11

  

Berbelanja secara online telah menjadi kegemaran baru 

serta telah mengubah menjadi gaya belanja karena dengan belanja 

online dapat  mempermudah  untuk mendapatkan produk yang 

diperlukan, pembeli tidak perlu pergi ke toko dalam waktu yang 

lama,
12

  yang disukai oleh konsumen dari berbagai kalangan usia 

mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa untuk 

melakukan transaksi jual beli tanpa terkendala dengan transportasi 

serta kemudahan dalam memilih dan membandingkan harga suatu 

produk. Dalam bertransaksi secara online, hal pertama yang 

dipertimbangkan pembeli untuk berbelanja online adalah suatu 

kepercayaan  terhadap situs yang menyediakan fasilitas layanan 

online dan penjual yang berada dalam situs tersebut. Suatu 

kepercayaan  sangatlah penting dalam berbelanja secara online, 

karena dalam E-Commerce terjadi keterbatasan kontak fisik 

konsumen terhadap produk sehingga konsumen tidak dapat 

melakukan pengawasan dalam proses keputusan pembelian. 

Oleh sebab itu, banyak bermunculan E-Commerce atau 

marketplace di Indonesia. Contoh E-Commerce yang paling 

banyak di kunjungi adalah Tokopedia. Tokopedia Didirikan oleh 

William Tanuwijaya pada Februari 2009, Tokopedia merupakan 

salah satu marketplace yang sudah bergerak lama di Indonesia.
13

 

                                                             
11

Ida Ri‘aeni, Musiam Suci, Mega Pertiwi dan Tias Sugiarti, 

Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Remaja di Kkota Cirebon, Jurnal 

Comunications Vol. 1 No. 1 Januari 2019, hal. 2. 
12

Sonia Aftika, Dr. Hanif,SE., M.M, Yulistia Devi, SE., M.S.Ak, 

Pengaruh Penggunaan Shopeepaylater ”Bayar Nanti” Terhadap Perilaku 

Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis 

Syariah, Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Volume 3, No. 1 (2022) ISSN-P: 

2715-825X 
13

Nisfatul Lailiya,  Pengaruh Brand Ambassador dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Tokopedia, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, 

ISSN: 2622-6367 (ONLINE), h. 114. 
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Marketplace ini bahkan mendapat predikat sebagai marketplace 

terbesar dengan jumlah kunjungan per bulan sebanyak 

137.200.900 pengunjung. Selain itu, tokopedia juga termasuk ke 

dalam kategori salah satu startup unicorn Indonesia, yang artinya 

nilai valuasi Tokopedia sudah menyentuh angka lebih dari $1 

miliar.
14

 Pada tanggal 7 Oktober 2019 Tokopedia mengumumkan 

bahwa boy group populer asal Korea Selatan bernama BTS 

dijadikan Brand Ambassador baru untuk Tokopedia. BTS adalah 

grup mega bintang global asal Korea Selatan yang dinaungi oleh 

Big Hit Entertainment. William Tanuwijaya, Co-Founder dan 

CEO Tokopedia, mengungkapkan bahwa perjalanan dan visi BTS, 

bersama dengan pesan-pesan yang secara konsisten mereka 

sampaikan, selaras dengan visi Tokopedia. ―BTS merupakan grup 

yang mampu mengubah industri musik, walaupun telah 

menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan selama 

perjalanan mereka. Kami sangat mengapresiasi komitmen kuat 

mereka dalam melakukan inovasi serta menyebarkan pesan 

positif, sehingga BTS adalah mitra yang tepat untuk 

menyampaikan pesan Tokopedia kepada seluruh dunia.‖
15

 

Brand Ambassador dapat memberikan pengaruh dalam 

keputusan pembelian calon konsumennya serta menimbulkan 

kepercayaan pada konsumen karena mereka akan berlomba – 

lomba untuk membeli produk yang di iklankan oleh artis 

kesayangan mereka.
16

 

                                                             
14

https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/?amp. Apa 

Itu Marketplace? Berikut adalah Pengertian, Contoh & Jenisnya!, diakses 

pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 21:19. 
15

https://katadata.co.id/agustiyanti/digital/6145c93973df1/bos-

tokopedia-ungkap-keuntungan-bts-blackpink-jadi-Brand-Ambassador, 

diakses pada 10 Maret 2022 pukul 16:47 wib. 
16

Mudiantono, S. P. R, Analisis Pengaruh Brand Ambassador, 

Kualitas Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian. 2016 Diponegoro 

Journal Of Management. 
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Berikut daftar 10 E-Commerce dengan jumlah 

pengunjung web bulanan terbanyak per kuartal II-2021:
17

 
 

No. Nama Jumlah 

1 Tokopedia  147.790.000 

2 Shopee  126.996.700 

3 Bukalapak  29.460.000 

4 Lazada  27.670.000 

5 Blibli  18.440.000 

6 Bhinneka  6.996.700 

7 Orami  6.260.000 

8 Ralali  5.123.300 

9 JD ID  3.763.300 

10 Zalora  3.366.700 

Tabel 2: 10 E-Commerce dengan pengunjung web  

bulanan terbanyak pada tahun 2021 

Sumber : detikFinance. 
 

Dilihat semakin banyaknya peminat yang berkaitan 

tentang Korea tidak hanya bagi remaja, melainkan juga orang - 

orang dewasa baik perempuan ataupun laki - laki.  Dengan 

berkembangnya dunia entertainment Korea, banyak dari mereka 

memilih gaya fashion ala Korea, mempelajari bahasa dan tulisan 

Korea, bahkan menggunakan produk yang berbau Korea. 

Sehingga hal ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan Indonesia 

untuk menjadi duta merek mereka (Brand Ambassador), dengan 

harapan dapat meningkatkan penjualan pada usaha mereka. Minat 

beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam 

benaknya dan menjadi sesuatu keinginan yang sangat kuat yang 

pada akhirnya ketika seseorang konsumen harus memenuhi 

kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam 

benaknya itu. Minat ini akan timbul jika produk yang dijual sesuai 

dengan keinginan pembeli, apabila keinginan konsumen ada di 

                                                             
17

danang Sugianto, Daftar 10 Jagoan e-Commerce di Indonesia, 

detikFinance Berita Ekonomi Bisnis, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 

pukul 10:46 wib  
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produk yang dijual oleh online shop tersebut maka konsumen 

akan membeli produk tersebut.
18

  

Menurut Mudianto, bahwa selebriti dipercayai sebagai 

salah satu faktor pendukung dari sisi psikologis yang mampu 

mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen pada produk 

tersebut. Seorang selebriti bertindak sebagai penyalur,pembicara, 

serta penghubung dalam sebuah iklan guna untuk 

memperkenalkan sebuah produk atau jasa kepada konsumen yang 

dianggap sebagai perwakilan (representasi) dari identitas produk 

atau jasa tersebut.
19

  Sementara menurut Pengamat Ekonomi dan 

Dosen Binus University, Doddy Ariefianmto, tren iklan K-Pop di 

Indonesia secara tidak langsung mampu mendorong daya beli 

masyarakat terutama dikalangan anak muda. Apabila daya beli 

meningkat diikuti dengan membaiknya penjualan, maka tidak 

tertutup kemungkinan investasi juga akan masuk. Investasi asing 

yang masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan dalam 

negeri ini akhirnya akan kembali ke masyarakat Indonesia. 

Pasalnya, pengetahuan yang dibawa investor asing bisa membuat 

perusahaan-perusahaan Indonesia berdaya saing global. Hal ini 

tentu akan berdampak pada terciptanya lebih banyak lapangan 

pekerjaan, meningkatkannya kesejahteraan masyarakat dan 

terwujudnya pemulih ekonomi nasional.
20

 

Strategi pemasaran yang bekerjasama dengan Brand 

Ambassador ini telah lama digunakan oleh banyak perusahaan dan 

efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. 

Menurut Royan, sebuah iklan yang disampaikan oleh sumber yang 

menarik (selebriti yang populer) akan  mendapat  perhatian yang 

                                                             
18

Mohammad Nejatullah Siddiqi, ―History of Islamic Economic 

Thought‖ dalam M. Umer Chapra, Lanscape Baru Perekonomian Masa 

Depan, terjemah oleh Amdiar Amin dkk. h. 146. 
19

Mudiantono, S. P. R. Analisis Pengaruh Brand Ambassador, 

Kualitas Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian. Diponegoro Journal 

Of Management 2016. 
20

Https://Amp.Kontan.Co.Id/News/Artiskoreamasihmenjadidayatarikb

agikonsumendiindonesia#aoh=16111149770361&csi=1&referrer=https%3A

%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dri%20%251%24s, Diakses Pada 

Tanggal 20-1-2021 Pukul 11:31. 
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besar, selain itu juga akan mudah diingat oleh masyarakat. 

Penggunaan selebriti dalam memasarkan produk dapat 

meningkatkan keyakinan komersial dan juga efektivitas para 

pembelian.
21

  

Penelitian terdahulu yang dibuat oleh Citra Wulandari, 

dari hasil regresi linier berganda diperoleh, dimana diketahui 

bahwa variabel kredibilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk smartphone Oppo F3 di 

Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa Brand Ambassador 

dalam hal ini Raisa dan Isyana memiliki pengetahuan akan 

produk, mampu menarik rasa percaya diri konsumen, dan 

memiliki kecocokan Image dengan produk yang diiklankan 

sehingga memiliki nilai positif pada produk yang diiklankan dan 

menarik konsumen untuk melakukan pembelian.
22

 Penelitian 

terdahulu yang dibuat oleh Briliani dkk, hasil dari penelitian ini 

bahwa Brand Ambassador dan Promosi Penjualan mempengaruhi 

Minat Beli Handephone LG G7 Thinq.
23

 Iklan yang menggunakan 

Brand Endorser dapat memberikan pengaruh terhadap minat 

pembelian khususnya jika menggunakan Brand Endorser karena 

daya tarik dan atribut kepopuleran selebriti tersebut diharapkan 

mampu memberikan rasa ketertarikan bagi masyarakat. Namun 

dalam keputusan penggunaan Brand Endorser juga harus melalui 

beberapa pertimbangan, di antaranya adalah tingkat popularitas 

selebriti dan permasalahan apakah selebriti tersebut dapat 

mewakili karakter produk yang diiklankan. 

Royan juga menjelaskan mengapa Brand Ambassador 

akan berpengaruh signifikan terhadap Citra Merek. Alasan 

tersebut tidak lain adalah karena Personality dari seorang Brand 

                                                             
21

M. Anang Hermansyah, Pemasaran Produk dan Merek:Planning 

dan Strategy, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), h. 139. 
22

Citra Wulandari, Pengaruh Brand Ambassador Terhadap 

Keputusan Pembelian Smartphone Oppo F3 Di Samarinda, eJournal FEB 

Ummul (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman). 
23

Briliani, Suhermman Kusniadji, Lusia Savitri Setyo Utami, 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Smartphone LG G7 Thinq 

Pada Fans BTS Di Jakarta Barat, EISSNN 2598-0785 Vol. 2, No. 2, 

Desember 2018. 
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Ambassador akan mempengaruhi Personality dari sebuah Brand. 

Personality dari Brand Ambassador inilah yang nantinya akan 

mempengaruhi persepsi masyarakat akan Citra Merek dan dapat 

menarik konsumen untuk membeli.
24

 Brand Personality 

merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk 

membeli suatu produk. Seperti manusia, Brand/merek juga 

memiliki karakteristik yang berbeda – beda, seperti: elegan, 

natural, sederhana, mewah, unik, lucu, dll, kemudian karakteristik 

Brand tersebut dicocokan dengan karakteristik konsumen 

sehingga hal inilah yang membuat Brand Personality menjadi 

salah satu faktor yang mendorong minat beli konsumen. 

Pengertian dari Brand Personality sendiri adalah bagian dari 

Brand Image yang dipegang oleh konsumen dan mengacu pada 

antropomorfisasi Brand, dimana atribut manusia melekat pada 

objek Brand, yang diperlakukan seperti orang dengan siapa 

mereka mungkin suka membentuk suatu hubungan.
25

  

Brand Personality juga digunakan sebagai alat bagi 

perusahaan untuk membedakan produk mereka dan mendapatkan 

peluang kompetitif. Walaupun berada di pasar kompetitif Brand 

Personality dapat memberikan nilai tambah pada merek yang sulit 

untuk diimitasi oleh kompetitor. Oleh karena itu, penting bagi 

perusahaan untuk membuat Brand Personality, khususnya yang 

pada dasarnya sudah  disesuaikan dengan profil dan kepribadian 

target konsumen perusahaan. Konsistensi antara Brand 

Personality suatu produk dan personalitas perusahaan dapat 

meningkatkan preferensi konsumen terhadap suatu Brand/merek. 

Namun, jika tidak ada keseragaman dan personalitas perusahaan 

dan Brand Personality tidak konsisten dengan personalitas 

konsumen maka suatu Brand/merek mungkin tidak akan bisa 

                                                             
24

Heppiana Lestari, Sunarti dan Aniesa Samira Bafadhal, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB), Fakultas Ilmu Administrasi Univеrsitas 

Brawijaya Malang, Vol. 66 No. 1 Januari 2019. 
25

R. Rutter, Nadeau, J., Aagerup, U., & Lettice, F, The Olympic 

Games and associative sponsorship: Brand Personality identity creation, 

communication and congruence. Internet Research. 
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diterima oleh konsumen yang dapat menyebabkan non-preferensi 

konsumen terhadap suatu merek.
26

 Brand Personality yang 

dikelola secara efektif dapat meningkatkan keterikatan dan 

keterlibatan stakeholders. Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ayu Sagia & Syafrizal Helmi Situmorang, 

bahwasannya Brand Personality yang dimiliki oleh Nature 

Republic lebih mengarah kepada dimensi Sincerity yaitu bersifat 

polos dan ceria sesuai dengan slogan mereka yaitu ‗back to 

nature‘. Brand Personality dianggap membantu Nature Republic 

meningkatkan penjualan mereka karena Brand yang berkarakter 

akan mudah dibedakan dengan produk lainnya.
27

 

Sebagai suatu cara menarik perhatian para konsumen, 

strategi pemasaran 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 pada produk, sehingga mempengaruhi 

keputusan pembeli. Penelitian cenderung menunjukkan bahwa 

penggunaan  

memiliki efek paling positif, Brand Ambassador sangat 

berperan dalam membantu kelancaran aktivitas pemasaran baik 

secara lokal maupun global. Brand Ambassador juga bisa 

membantu mendekatkan konsumen terhadap suatu produk, agar 

lebih menarik minat beli konsumen terhadap suatu produk yang 

ditawarkan.
28
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Banerjee, S., Influence of consumer Personality, Brand 

Personality, and corporate Personality on Brand preference: An empirical 

investigation of interaction effect. Asia Pacific Journal of Marketing and 

Logistics, 28(2), h. 198–216.  
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Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan dan memuaskan kebutuhan 

pelanggannya. Dalam mengatasi persaingan ini perusahaan 

dituntut untuk lebih kreatif dalam menetapkan strategi yang tepat 

sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan 

mengkonsumsi produk. Masalah yang ada saat ini bukan hanya 

mengenai bagaimana menghasilkan produk yang memenuhi 

kebutuhan konsumen, bukan hanya bagaimana membuat 

konsumen puas dan loyal, namun perusahaan kini juga dituntut 

mahir dalam melakukan promosi.  

Terkait dengan  penjabaran  tersebut bahwasannya dalam 

Islam yaitu bahwa fokus pembahasan Ekonomi Islam pada 

hakikatnya terletak pada penyikapan manusia pada harta. 

Termasuk didalamnya semua perilaku manusia dalam mencari 

harta (produksi), menyimpan harta (mengelola kekayaan) dan 

membelanjakan harta (konsumsi). Hidup hemat dan tidak 

bermewah-mewah (abstain from wasteful and luxurious living), 

bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan (needs) bukan memuaskan 

keinginan (wants).
29

 

Menurut Mannan, konsumsi yang dilakukan seseorang 

yang menggunakan aturan Islam harus memenuhi lima prinsip, 

yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, 

prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Sedangkan Yusuf 

Qarādhawi menjelaskan bahwa dalam konsumsi terdapat tiga 

prinsip yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi 

sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran dan kesederhanaan. 

Pendapat para tokoh ini, pada intinya adalah satu yaitu bersumber 

pada Al-Qur‘an dan Sunnah.
30

 

Perilaku konsumen muslim dalam memilih barang yang 

akan dikonsumsinya sangat ditentukan oleh kandungan berkah 

yang ada dalam produk tersebut dan bukan masalah harga. Konsep 

                                                             
29

Kurniati, Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesiam, Juni 2016/1437 H, Volume VI, No. 1: 45-52. 

h. 48. 
30

Ibid, h. 49. 
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Kemanfaatan (maslahah). Apabila dalam ekonomi konvensional 

dikenal dengan utilitas sebagai tujuan konsumsi, maka dalam 

ekonomi Islam dikenal konsep maslahah. Berbeda dengan utilitas 

yang subyektif dan bertolak dari pemenuhan keinginan (want), 

maslahah relatif lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan 

kebutuhan (need). 

Model perilaku  muslim dalam  menyikapi harta benda 

dan jasa bukanlah merupakan tujuan. Kesemuanya merupakan 

media untuk akumulasi kebaikan dan pahala demi tercapainya 

falah (kebahagiaan dunia akhirat). Motif berkonsumsi dalam 

Islam pada dasarnya adalah maslahah (public interest or general 

human good) atas kebutuhan dan kewajiban.Kebutuhan hidup itu 

harus terpenuhi secara wajar agar kelangsungan hidup berjalan 

dengan baik. Difirmankan dalam Al-Qur‘an surat (Al-Maidah : 

87), 

 

ٍَْ ٰاَيُُْىا ْٓاََُّهَاانَِّر ُيْىا طَُِّٰبِت َيا اََحمَّ للّاٰ  َٰ تَْعتَُدوْ  وََلُ نَُكْى  ََل تَُحسِّ  

 ٌَّ اِ ٍَ  َُِحبُّ  ََل  للّاٰ ۗ  َْ ْعتَِد ًُ ا اْن    
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi 

kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 

  

Dari beberapa pemaparan diatas, bahwa globalisasi telah 

memudahkan penyebaran berbagai budaya dan cara pandang 

melalui berbagai media, baik itu drama Korea, Musik, fashion dan 

masih banyak lagi yang telah mempengaruhi pandangan serta cara 

hidup masyarakat khususnya remaja. Perilaku modelling yang 

dilakukan remaja terhadap idola atau tokoh yang sering individu 

perhatikan sering kali meniru berbagai kebiasaan yang lazimnya 

dilakukan di negara Korea, gaya yang unik yang beda dari lainnya 

sehingga berhasil menaklukan hati para remaja dan anak muda 

masa kini khususnya perempuan. Korean Wave yang semakin 

diminati di Indonesia juga berdampak pada bertambahnya produk-

produk Korea di Indonesia, hingga menggaet selebriti sebagai 
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Ambassador pada produk tersebut hingga mempengaruhi terhadap 

minat beli Young Consumer. Strategi pemasaran melalui 

penggunaan Brand Ambassador dan Brand Personality sering 

diterapkan oleh perusahaan dalam mempromosikan produknya, 

namun seberapa besar pengaruh strategi ini masih belum dapat 

dipastikan karena masih banyak perusahaan yang tetap tidak bisa 

meningkatkan penjualan produknya. Hal ini  didukung dengan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Cantika Indah Faradasya dan 

Dr. Nurvita Trianasari, S.Si.,M.Stat dengan  Judul Pengaruh Brand 

Ambassador Kpop Stray Kids dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus E-Commerce Shopee). Hasil 

dari ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Brand 

Ambassador dan Brand Image terhadap keputusan pembelian 

secara parsial berdasarkan uji hipotesis (uji t), namun tidak ada 

pengaruh antara Brand Ambassador terhadap perilaku keputusan 

pembelian secara parsial. Dalam penelitian tersebut disarankan 

untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor atau 

variabel lain.
31

 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yayan Hendayana dan 

Ni‘matul Afifah dengan judul Pengaruh Brand Ambassador dan 

Korean Wave Terhadap Minat Belanja Online Melalui 

Marketplace Tokopedia. Terdapat pengaruh positif signifikan 

Brand Ambassador terhadap minat belanja online melalui 

marketpiace Tokopedia pada Mahasiswa Universitas Islam As-

Syafi‘iyah. Terdapat pengaruh positif signifikan Korean Wave 

terhadap minat belanja online melalui marketpace Tokopedia pada 

Mahasiswa Universitas Islam As-Syafi‘iyah. Dalam penelitian 

tersebut juga memberi saran bagi peneliti selanjutnya, peneliti 

dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 

dengan memperbanyak jumlah sampel dan cara pengambilan data 

untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Maka dari itu peneliti 

                                                             
31

Cantika Indah Faradasya dan Dr. Nurvita Trianasari, S.Si.,M.Stat, 

Pengaruh Brand Ambassador Kpop Stray Kids dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus E-Commerce Shopee, e-Proceeding of 

Management : Vol.8, No.2 April 2021 
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mengambil populasi secara random dengan jumlah sampel 100 

responden.
32

 

Ada juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Laela 

Simanjuntak dan Apriatni EP. dengan judul Pengaruh Celebrity 

Brand Ambassador dan Brand Image Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Wardah  (Studi Kasus Pada Konsumen Wardah 

Di Kota Semarang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  

variabel celebrity Brand Ambassador dan Brand Image keduanya 

bersama-sama mempunyai pengaruh positif. Akan tetapi variabel 

celebrity Brand Ambassador secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam 

penelitian ini variabel Brand Image mempunyai pengaruh yang 

lebih besar terhadap keputusan pembelian. Kedua variabel 

independen belum dinyatakan sangat baik, karena terdapat 

persepsi negatif responden.
33

 

Selain itu penelitian yang dilakun oleh  Sofia Ilmi, Supawi 

Pawenang dan Fithri Setya Marwati dengan judul Pengaruh Choi 

Siwon Sebagai Brand Ambassador, Brand Image (Citra Merek) 

dan Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Mie Korean Spicy 

Chicken. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pengaruh 

Choi Siwon Sebagai Brand Ambassador, Brand Image (Citra 

Merek) dan Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Mie 

Korean Spicy Chicken.saran dari penelitian ini yaitu penelitian 

selanjutnya agar dapat melanjutkan dengan variabel-variabel yang 

lain diluar variabel yang sudah di tetapkan oleh peneliti atau 

menambahkan variabel, misal : faktor pribadi, faktor psikologi,  

 

                                                             
32

Yayan Hendayana dan Ni‘matul Afifah, Pengaruh Brand 

Ambassador dan Korean Wave Terhadap Minat Belanja Online Melalui 

Marketplace Tokopedia, KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 1 

– Desember 2020. 
33

Laela Simanjuntak dan Apriatni EP., Pengaruh Celebrity Brand 

Ambassador dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Wardah  (Studi Kasus Pada Konsumen Wardah Di Kota Semarang). Jurnal 

Administrasi Bisnis, Vol. IX, No. III. 
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sosial, budaya dan lain sebagainya.
34

 

Selain itu penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 

Misri dan Yulia Sasmita (2019) dengan judul Pengaruh Brand  

Ambassador dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Handphone OPPO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Brand Ambassador berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian Handphone OPPO studi 

kasus pada mahasiswa FE Manajemen Universitas Islam Sumatera 

Utara Medan karena 0.009>0.05 dan t hitung > t tabel yakni 

2.724>2.006. 

Berdasarkan  hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi 

adanya research gap yang menunjukkan pengaruh positif dari 

variabel Brand Ambassador yang mempengaruhi keputusan 

pembelian tetapi variabel Brand Ambassador tersebut tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. Maka dari itu dalam kerangka 

kerja ini, perlu dilakukan penelitian lanjutan. Dalam hal ini subjek 

yang penulis teliti adalah pada mahasiswa, tepatnya pada 

keputusan pembelian Young Consumer Dalam Perspektif Islam 

oleh Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden 

Intan Lampung. Alasan penulis yaitu ini berkaitan dengan Young 

Consumer yang mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

bahwasannya populasi generasi milenial mencapai 32% dari total 

keseluruhan populasi.  

Pemilihan Korean Ambassador di Indonesia sendiri di 

dominasi oleh remaja atau konsumen muda dari usia 15-24 tahun 

atau remaja akhir 18-25 tahun.
35

 Para mahasiswa juga merupakan 

generasi yang mudah menerima kehadiran  produk-produk 

Berdasarkan pra riset yang telah peneliti lakukan terhadap 100 

                                                             
34

Sofia Ilmi, Supawi Pawenang dan Fithri Setya Marwati, Pengaruh 

Choi Siwon Sebagai Brand Ambassador, Brand Image (Citra Merek) dan 

Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Mie Korean Spicy Chicken,  

Edunomika – Vol. 04, No. 01 (Februari 2020). 
35

Rima Nabila Raswen, Pengaruh Brand Ambassador Blackpink 

Terhadap Citra Perusahaan Shopee Pada Mahasiswi Di Uin Suska Riau,  

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Manajemen Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli 

– Desember 2019, h. 2. 
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mahasiswa di Bandar Lampung dari berbagai kampus melalui 

kuesioner disebar secara online melalui google form di dapat 85% 

mahasiswa UIN Raden Intan Lampung menggunakan Tokopedia 

dalam melakukan pembelian. 
 

 
Gambar 1 

Sumber: Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan pada 2021 
 

 
Gambar 2 

Sumber: Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan pada 2021 
 

Berdasarakan hasil pra riset juga menunjukkan mahasiswa 

UIN RIL yang menggunakan Tokopedia adalah mahasiswa dari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  48% dari Jurusan Manajemen 

Bisnis Syariah (MBS) 27%. 
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Gambar 3 

Sumber: Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan pada 2021 
 

 
Gambar 4 

Sumber: Kuesioner Pra-Riset yang dilakukan pada 2021 
 

Maka peneliti tertarik untuk menarik judul yaitu 

“PENGARUH KOREAN AMBASSADOR DAN BRAND 

PERSONALITY TOKOPEDIA TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN YOUNG  CONSUMER DALAM PERSPEKTIF  

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung ).” 
 

C. Batasan Masalah 

1. Objek yang dijadikan penelitian adalah Young Consumer yang 

mengetahui atau menggunakan aplikasi Tokopedia Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung  

2. Penelitian berfokus pada Pengaruh Korean Ambassador dan 

Brand Personality Tokopedia Terhadap Keputusan Pembelian 

Young Consumer dalam Perspektif Ekonomi Islam 
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3. Responden dalam penelitian ini adalah Young Consumer yang 

ada di Jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan 

Lampung 
 

D. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas 

penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Korean Ambassador terhadap 

keputusan pembelian Young Consumer ? 

2. Apakah terdapat pengaruh Brand Personality terhadap 

keputusan pembelian Young Consumer ? 

3. Apakah terdapat pengaruh korean Ambassador dan Brand 

Personality secara simultan terhadap keputusan pembelian 

Young Consumer ? 

4. Apakah terdapat pengaruh pandangan perspektif ekonomi 

islam terkait dengan keputusan pembelian diakibatkan 

pengaruh korean Ambassador dan Brand Personality 

Tokopedia. 
 

E. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh korean ambasador Tokopedia 

terhadap keputusan pembelian Young Consumer. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Brand Personality Tokopedia 

terhadap keputusan pembelian Young Consumer. 

3. Untuk mengetahui pengaruh korean Ambassador dan Brand 

Personality Tokopedia secara simultan terhadap keputusan 

pembelian Young Consumer. 

4. Untuk menjelaskan pandangan perspektif ekonomi islam 

terkait dengan keputusan pembelian diakibatkan pengaruh 

korean Ambassador dan Brand Personality Tokopedia. 
 

F. Manfaat Penelitian 
 

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan 

yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil 
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penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini untuk 

mengembangkan keilmuan manajemen, khususnya kajian 

keilmuan manajemen pemasaran menggunakan Brand 

Ambassador dan Brand Personality. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini bisa digunakan 

sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi berbagai 

perusahaan mengenai produknya serta bagaimana cara mereka 

memasarkan produk-produk tersebut. Penelitian ini menjadi 

salah satu tujuan utama penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan menuju Sarjana Ekonomi di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini semoga bermanfaat dan bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian selanjutnya dapat 

memberikan kontribusi baik bagi khazanah ilmu pengetahuan 

keagamaan maupun ilmu pengetahuan secara umum.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:  
 

1. Heppiana Lestari, Sunarti, Aniesa Samira Bafadhal, Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 66 No. 1 Januari 2019, 

Fakultas Ilmu Administrasi, Univеrsitas Brawijaya, Malang, 

dengan judul ―Pengaruh Brand Ambassador dan Korean 

Wave Terhadap Citra Merek Serta Dampaknya Pada 

Keputusan Pembelian (Survei Online Pada Konsumen 

Innisfree Di Indonesia dan China)‖. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Variabel Brand Ambassador 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Citra Merek. 

Variabel Korean Wave berpengaruh secara signifikan 

terhadap Citra Merek. Variabel Brand Ambassador tidak 



22 
 

 
 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Keputusan 

Pembelian. Variabel Korean Wave berpengaruh berpengaruh 

negatif terhadap variabel Keputusan Pembelian. Variabel 

Citra Merek berpengaruh secara signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. Hasil analisis koefisien jalur Citra 

Merek terhadap Brand Ambassador dan Keputusan Pembelian 

menunjukkan bahwa variabel Citra Merek memediasi 

sebagian terhadap variabel Brand Ambassador dan variabel 

Keputusan Pembelian. Selanjutnya hasil analisis koefisien 

jalur Citra Merek terhadap Korean Wave dan Keputusan 

Pembelian menunjukkan bahwa variabel Citra Merek 

memediasi secara penuh terhadap variabel Korean Wave dan 

variabel Keputusan Pembelian. Berdasarkan dari hasil 

independent sample t test terdapat perbedaan persepsi antara 

responden Indonesia dan China mengenai Brand Ambassador 

dan Korean Wave dalam mempengaruhi Citra Merek serta 

dampaknya pada Keputusan Pembelian antara responden 

Indonesia dan China. 

Persamaan pada topik pembahasan yaitu melihat 

pengaruh dari adanya Ambassador untuk menarik minat beli 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk. 

Perbedaan pada jurnal disebutkan Brand Ambassador dan 

perusahaanya. Sedangkan penelitian ini tidak menyebutkan 

secara spesifik perusahaanya namun disebutkan secara umum. 

Responden pada jurnal tersebut yaitu konsumen yang tinggal 

di salah satu negara di Indonesia dan Cina, sedangkan 

penelitian ini yaitu pada Young Consumer di di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Ema Sukma Wardani, Awan Santosa, e-Jurnal Apresiasi 

Ekonomi Volume 8, Nomor 2, Juli 2020, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dengan judul 

―Pengaruh Hallyu, Ambassador Merek, dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Atas Produk Nature Republic 

Di Yogyakarta‖. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa terhadap pengujian analisis data deskriptif kuesioner 

hallyu wave, Brand Ambassador dan Brand Image terhadap 
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keputusan pembelian. Maka peneliti memaparkan kesimpulan 

dari hasil penelitian sebagai berikut: 

a) Hallyu Wave tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Nature Republic di 

Yogyakarta. 

b) Brand Ambassador tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Nature Republic di 

Yogyakarta. 

c) Brand Image berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Nature Republic di Yogyakarta. 

d) Hallyu, Brand Ambassador, dan Brand Image 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian produk Nature Republic di Yogyakarta. 

e) Brand Image terbukti mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap keputusan pembelian.  

Persamaan pada topik ini yaitu sama-sama jurnal dan 

penelitian ini Variabel x meneliti tentang Brand Ambassador 

yang berkaitan dengan sesuatu yang berbau Korea, serta 

Variabel y meneliti tentang keputusan pembelian. 

Perbedaannya yaitu Variabel Y dalam jurnal dan penelitian 

ini, pada jurnal terdapat 4 variabel yang diteliti, pada 

penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel. 

3. Agus Sriyanto dan Aris Wahyu Kencoro, Jurnal Ekonomika 

dan Manajemen Vol. 8 No. 1 1 April 2019, Fakulta Ekonomi 

dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, dengan judul ―Pengaruh 

Brand Ambassador, Minat Beli, dan Testimoni terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Pada Situs Jual Beli Online Shop 

Shopee Indonesia Di Universitas Budi Luhur Periode Februari 

–April 2018)‖. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa: 

1) Brand Ambassador secara parsial dan simultan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian pada situs online shop Shopee.co.id. 

2) Minat beli secara parsial dan simultan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

situs online shop Shopee.co.id. 
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3) Testimoni secara parsial dan simultan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

situs online shop Shopee.co.id. 

Persamaan pada jurnal dengan penelitian ini yaitu 

menggunakan Brand Ambassador menjadi variabel x. 

Perbedaan antara jurnal dengan penelitian yaitu variabel x nya 

terdapat 3 variabel, sedangkan penelitian ini terdapat 2 

variabel x nya. 

4. Maisari Tuti Triningsih, 2017, Pendidikan Ekonomi, FKIP, 

Universitas Muhammadiyah Purworejo, dengan judul 

―Pengaruh Brand Personality Tupperware Terhadap Minat 

Beli Masyarakat Purworejo.‖ Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa, Brand Personality memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai koefisien regresi Brand Personality (X) sebesar 

0,130 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sesuai dengan 

kesimpulan yang telah diperoleh, dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: (1) Memperluas kajian pada faktor lain yang 

dapat mempengaruhi minat beli. (2) Membandingkan minat 

beli antara beli antara produk sejenis antara produk sejenis 

dengan merek yang berbeda. 

Persamaan pada topik ini yaitu menggunakan Brand 

Personality variabel x. Perbedaannya yaitu jurnal ini 

menggunakan satu variabel x, dan variabel y nya adalah 

keputusan pembelian sedangkan penelitian ini menggunakan 

dua variabel x dan variabel y nya yaitu keputusan pembelian.  

5. Ayu Sagia dan Syafrizal Helmi Situmorang, SE, Msi. 2018, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 

dengan judul ―Pengaruh Brand Ambassador, Brand 

Personality dan Korean Wave Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Nature Republic Aloe Vera.‖ Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa:  

a) Berdasarkan uji signifikan simultan F diketahui nilai F 

hitung adalah  37,972 dan nilai F tabel adalah 2,71 artinya 

secara simultan (Uji F) Brand Ambassador, Brand 

Personality, dan Korean Wave berpengaruh signifikan 
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terhadap keputusan pembelian skincare Nature Republic 

Aloe Vera.  

b) Berdasarkan uji signifikan simultan F diketahui nilai F 

hitung adalah 37,972 dan nilai F tabel adalah 2,71 artinya 

secara simultan (Uji F) Brand Ambassador, Brand 

Personality,dan Korean Wave berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian skincare Nature Republic 

Aloe Vera. 

c) Hasil pengujian secara parsial (Uji t) Brand Ambassador 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian skincare Nature Republic Aloe Vera hal ini 

terlihat dari nilai thitung (2,087) > ttabel (1,987) dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,040<0,05. 

d) Brand Personality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian skincare Nature Republic 

Aloe Vera hal ini terlihat dari nilai thitung (2,876) > ttabel 

(1,987) dengan tingkat signifikan sebesar 0,005<0,05. 

e) Korean Wave berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian skincare Nature Republic Aloe 

Vera hal ini terlihat dari nilai thitung (4,871) > ttabel 

(1,987) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000<0,05. 

f) Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa 0,549 

artinya 54,9% variabel keputusan pembelian dapat 

dijelaskan oleh variabel Brand Ambassador, Brand 

Personality, dan korean wave. Sedangkan 43,6% lainnya 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

Persamaan pada topik pembahasan yaitu melihat 

pengaruh adanya Brand Ambassador dan  Brand Personality 

terhadap keputusan pembelian konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap suatu produk. Perbedaannya antara jurnal 

dan dalam penelitian ini yaitu menggunakan produk yang 

berbeda dalam melakukan penelitian.  
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H. Sistematika Penulisan 
 

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II 

Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil 

Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup. Untuk isi dari 

masing-masing Bab adalah sebagai berikut: 
 

BAB I Pendahuluan 
 

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dan sistematika penulisan. 
 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 
 

Bab ini berisi mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi 

penelitian ini dan pengajuan hipotesis.  
 

BAB III Metode Penelitian 
 

Bab ini berisi Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan 

Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik, Pengumpulan 

Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Uji 

Validitas dan Reliabilitas Data, dan Teknik Analisis Data 
 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

Pada bab ini menguraikan tentang Deskripsi Data, 

Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis, dan analisis 

penelitian 
 

BAB V Penutup  
 

Simpulan merangkum hasil penelitian dalam bab IV. 

Rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Perilaku Konsumen 
 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang 

berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian, pada 

saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan 

pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa 

(product and services). Perilaku konsumen merupakan sesuatu 

yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam 

pembelian. Perilaku konsumen juga berarti cara konsumen 

mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas, seperti uang, 

waktu, dan tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diinginkan semi kepuasannya. 

Lamb, Hair dan Mc. daniel mereka menyatakan 

bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan 

dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan 

serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga 

termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dan penggunaan produk. Menurut Engel, 

Blackwell dan Miniard, menyatakan bahwa perilaku 

konsumen adalah tindakan yang terkait langsung dan terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan ini. 

Dengan demikian Perilaku konsumen merupakan 

suatu proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam 

memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan produk, 

jasa, serta gagasan, atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen.
36

 

                                                             
36

M. Anang Firmansyah, Prilaku Konsumen (Sikap dan Penasaran), 

(Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018) h. 2-3. 
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai 

perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, yaitu:  

a. Memperhatikan Konsumen 

Merupakan kemampuan penuh dalam menyaring 

semua upaya untuk mempengaruhi, dengan hasil bahwa 

semua yang dilakukan oleh pemasar harus disesuaikan 

dengan motivasi dan perilaku konsumen.  

b. Motivasi dan Perilaku Konsumen  

Sesuatu yang berkaitan dengan motivasi dan 

perilaku dapat diketahui melalui penelitian, sehingga 

penelitian ini dipakai sebagai acuan dalam membuat 

program dan strategi pemasaran, perencanaan periklanan, 

perencanaan promosi sehingga hal-hal yang terjadi pada 

masa yang akan datang dapat diprediksi untuk menjual 

produk. 
 

Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum 

dibagi menjadi dua yaitu perilaku konsumen yang bersifat 

rasional dan irasional. Perilaku konsumen yang bersifat 

rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian 

suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek 

konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan 

mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri 

terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku 

konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen 

yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk 

tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. 

Berikut ini beberapa ciri-ciri dari Perilaku Konsumen 

yang bersifat Rasional:  

a. Konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan 

keinginannya 

b. Produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang 

optimal bagi konsumen 

c. Konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus 

d. Konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan 

kemampuan dan pendapatan konsumen 
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e. Konsumen memilih produk sesuai dengan kenyaman 

lingkungan toko 
 

Beberapa ciri-ciri Perilaku Konsumen yang bersifat 

Irasional:  

a. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi 

di media baik cetak maupun elektronik 

b. Konsumen memilih produk bermerek atau Branded yang 

sudah terkenal 

c. Konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan, tetapi 

karena gengsi atau prestise 

d. Konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-

coba 

Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu 

proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan 

proses pembelian suatu produk maupun jasa. Dalam perilaku 

konsumen tersebut, seorang pembeli akan melakukan 

penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi 

proses pengambilan keputusannya atas pembelian produk atau 

jasa tersebut.  
 

2. Ambassador 
 

a. Pengertian Ambassador 
 

Menurut KBBI, Ambassador artinya adalah duta 

besar, tapi yang di maksud adalah duta besar untuk sebuah 

produk tertentu. Ambassador atau duta merek adalah 

individu atau kelompok yang ditunjuk sebagai ikon atau 

identitas untuk mewakili produk tertentu sebagai 

representasi citra terbaik dari suatu produk, sehingga 

konsumen dapat tertarik dan diundang untuk membeli 

atau menggunakan produk dengan keahlian dan daya 

tarik,atau kadang disebut juga sebagai Brand 

Ambassador. 

Menurut Royan Brand Ambassador adalah 

seseorang yang dipercaya untuk mewakili produk tertentu. 

Penggunaan Brand Ambassador dilakukan oleh 
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perusahaan untuk mempengaruhi atau mengajak 

konsumen untuk menggunakan sebuah produk, pemilihan 

Brand Ambassador biasanya seorang selebriti yang 

terkenal. 

Brand Ambassador digunakan oleh perusahaan 

untuk menjadi simbolisasi guna mewakili perusahaan 

melalui produk yang ditawarkan. Menurut Lea 

Greenwood, Brand Ambassador merupakan suatu alat 

yang digunakan oleh suatu perusahaan guna 

berkomunikasi dengan publik untuk mengetahui 

bagaimana cara meningkatkan penjualan. Menurut Kotler, 

Brand Ambassador seringkali identik atau berkaitan 

dengan selebritas atau public figure yang mempunyai 

pengaruh di sebuah negara ataupun di dunia. Selebritas 

dipercayai sebagai salah satu faktor pendukung sisi 

psikologis yang mampu mempengaruhi sikap dan 

keyakinan konsumen akan produk.
37

  

Adanya Brand Image membantu perusahaan 

memasarkan produknya. Bagi sebagian konsumen dengan 

adanya Brand Image mampu memberikan daya tarik 

terhadap produk yang ditawarkan. Maka penggunaan 

Brand Ambassador  menjadi hal yang perlu dipikirkan 

oleh setiap perusahaan sebagai strategi komunikasi 

pemasaran. Karena dampak yang akan diterima dari 

penggunaan Brand Ambassador akan membantu 

perusahaan dalam meningkatkan minat beli terhadap suatu 

produk seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. 
38

  

 
 

                                                             
37

Ema Sukma Wardani dan Awan Santosa, Pengaruh Hallyu, 

Ambassador Merek, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Atas 

Produk Republik Natur Di Yogyakarta, e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 

8, Nomor 2, Juli 2020, h. 203-211. 
38

Ghina Putri Ramadhanti, “Pengaruh Brand Ambassador Terhadap 

Keputusan Pembelian” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2020), h. 17-18. 
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b. Karakteristik Ambassador 
 

Menurut Royan ada tiga karakteristik yang harus 

dimiliki oleh Brand Ambassador, diantaranya yaitu: 

1. Attractiveness (daya tarik), ini tidak hanya daya tarik 

fisik, tetapi juga seperti kecerdasan, sifat-sifat 

kepribadian, gaya hidup, keatletisan tubuh, dan lain 

sebagainya. 

2. Trustworthiness (kepercayaan), dimana tingkat 

kepercayaan, ketergantungan, seperti seseorang yang 

bisa di percaya. 

3. Expertise (keahlian), keahlian yang mengacu pada 

pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang 

dimiliki seseorang pendukung yang berhubungan 

dengan topik yang diwakilinya. 
 

c. Tugas atau Peranan Ambassador 
 

Tugas atau Peranan Brand Ambassador, menurut 

Royan dalam menjalankan fungsinya untuk 

mempromosikan suatu produk, Brand Ambassador 

memiliki peranan atau tugas diantaranya seperti: 

1. Memberikan kesaksian (testimonial). 

2. Memberikan dorongan dan penguatan (endorsement). 

3. Bertindak sebagai aktor dalam topik (iklan) yang 

diwakilinya. 

4. Bertindak sebagai juru bicara perusahaan. 
 

d. Manfaat Ambassador 
 

Manfaat Brand Ambassador menurut Lea 

Greenwood, manfaat Brand Ambassador, diantaranya 

yaitu: 

1. Press coverage. Brand Ambassador berperan dalam 

memberikan tekanan agar bisa membentuk citra 

sebuah merek di mata konsumen. 

2. Changing perceptions of the Brand. Brand 

Ambassador bisa mengubah persepsi atas suatu 

Brand, dengan penggunaan Brand Ambassador yang 



32 
 

 
 

efektif maka bisa mendukung citra dan persepsi 

sebuah Brand. 

3. Attracting new customers. Bagi perusahaan, Brand 

Ambassador sangat berperan dalam menarik 

konsumen agar menggunakan produknya. Untuk itu, 

dibutuhkan kesesuian dalam pemilihan Brand 

Ambassador dengan target konsumen. 

4. Freshening up an existing campaign. Kadang 

konsumen kurang memperhatikan atau lupa dengan 

slogan atau kampanye yang diusung sebuah 

perusahaan, dengan adanya Brand Ambassador maka 

konsumen akan lebih mudah mengingat kampanye 

perusahaan.
39

 
 
 

Indikator Brand Ambassador menurut Lea-Greenwood: 
 

1. Congruence (kesesuaian) adalah konsep kunci pada 

Brand Ambassador yakni memastikan bahwa ada, 

kecocokan‟ (kesesuaian) antara merek dan selebriti. 

2. Kredibilitas adalah tingkatan dimana konsumen 

melihat suatu sumber (Ambassador) memiliki 

pengetahuan, keahlian atau pengalaman yang relevan 

dan sumber tersebut (Ambassador) tersebut dapat 

dipercaya untuk memberikan informasi yang objektif 

dan tidak biasa. 

3. Daya tarik adalah tampilan non fisik yang menarik 

yang dapat menunjang suatu produk maupun iklan. 

Daya tarik adalah elemen- elemen yang terdapat 

dalam diri selebriti yang meliputi sejumlah 

karakteristik individual selebriti dan dapat dilihat oleh 

konsumen dalam diri selebriti,seperti daya tarik fisik, 

kecerdasan, sifat kepribadian dan gaya hidup selebriti 

tersebut. Daya tarik merupakan sifat yang dimiliki 

oleh seseorang yang dapat menimbulkan rasa 

                                                             
39

https://www.pelajaran.co.id/2019/29/pengertian-Brand-Ambassador-

karakteristik-tugas-dan-manfaat-Brand-Ambassador-duta-merek-menurut-

para-ahli.html, diakses pada tanggal 27-11-2020 pukul 11:48. 
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ketertarikan terhadap dirinya, yang nantinya 

diharapkan dapat mempengaruhi konsumen.  

Daya Tarik iklan yaitu daya tarik emosi yang 

sering digunakan dalam iklan. Partisipasi audiens 

merupakan strategi komunikasi yang sangat efektif 

karena mendorong interpretasi pesan iklan (Vinna Sri 

Yuniarti, 2015). Suatu daya tarik mempengaruhi 

keputusan pembelian karena pengetahuan, 

kemampuan dan kepercayaan selebriti mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

4. Power adalah karisma yang dipancarkan oleh 

narasumber untuk dapat mempengaruhi konsumen 

sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli 

maupun menggunakan produk. 

e. Ambassador Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam perspektif ekonomi islam terdapat empat 

karakteristik yang harus dimiliki oleh Ambassador, yakni 

shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Quraish Shihab dalam 

Tafsir Al-Misbah menjelaskan mengenai ke empat 

karakeristik tersebut, yakni sebagai berikut: 

Shiddiq, secara bahasa memiliki makna jujur.  Namun 

menurut Quraish Shihab, Shiddiq menunjukkan makna 

kekuatan. Kedua makna tersebut memiliki suatu korelasi yang 

kuat, dimana kejujuran atau kebenaran mengandung suatu 

kekuatan.  

Setiap memaknai kata Shiddiq Quraish Shihab 

senantiasa memahaminya dengan orang-orang yang dengan 

pengertian apapun selalu benar dan jujur. Mereka tidak 

ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang 

bertentangan dengan kejujuran, yang tampak di pelupuk mata 

mereka hanya yang hak, karena selalu mendapat bimbingan 

Ilahi. (Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 5, hlm 

182). 

Amanah secara bahasa dimaknai dapat dipercaya. 

Namun bila ditelusuri ternyata kata tersebut merupakan 

derivasi dari kata iman dan aman. Dimana amanah merupakan 
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suatu sikap dan buah iman (percaya) yang berusaha 

menciptakan suatu kondisi aman. Sehingga unsur amanah 

meliputi komitmen, kerja keras, dan konsistensi.  

Agama mengajarkan bahwa amanah atau kepercayaan 

adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi SAW., ―Tidak 

ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.‖ Selanjutnya, 

amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi 

utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan 

dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang 

selanjutnya melahirkan keyakinan.
40

 (Quraish Shihab dalam 

Tafsir Al-Misbah jilid 2, hlm 481). 

Tabligh, secara bahasa diartikan menyampaikan. 

Selain itu tabligh juga memiliki makna keterbukaan atau 

transparansi. Dalam hal ini seperti sikap Rasulullah ketika 

menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Semua pesan tersebut 

disampaikan kepada umat, meskipun ada pesan yang berisi 

teguran pada Rasulullah. Hal itu juga disampaikan kepada 

umat.  

Fathanah, yang berarti cerdas. Cerdas berkaitan dengan 

fungsi serta  peran yang diemban. Dalam ranah makna 

luasnya, tidak hanya sebatas lingkup kecerdasan intelektual 

semata. Akan tetapi mencakup kecerdasan spiritual, 

emosional, dan sosial.  

Dia memberi sifat bijak, berupa kebenaran dalam 

setiap perkataan dan perbuatan, kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya. Orang yang diberikan itu sesungguhnya 

telah memperoleh kebaikan dan kebijakan yang sangat 

banyak. Sebab, dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat 

menjadi teratur. Hanya orang- orang yang berakal sehatlah 

yang mampu memetik pelajaran dan nasihat al- Qur'an. Sebab 

akal sehat dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa 

dipengaruhi hawa nafsu.
41

  
 

                                                             
40

Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur’an 

dan Hadist, hlm. 74. 
41

Qurais Shihab,  Tafsir Al-Misbah jilid 1, h. 269. 
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3. Brand Personality 

Brand Personality terdiri dari dua kata, yaitu Brand 

dan Personality, dalam hal ini akan dibahas pengertian setiap 

kata kemudian gabungan keduanya sehingga dapat diperoleh 

sebuah definisi yang komprehensif.  
 

a. Pengertian Brand 
  

Brand selalu menarik untuk dibahas karena 

memiliki posisi strategis dalam kaitannya untuk 

pemasaran produk. Para praktisi pemasaran menyadari 

bahwa nama Brand yang kuat akan memberikan banyak 

implikasi pada perusahaan yang mampu membangun 

Brandnya dengan baik akan mampu menangkal setiap 

serangan pesaing sehingga dapat terus mempertahankan 

pelanggannya.  

Brand dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

merek. Adapun merek menurut Kamus Bahasa Indonesia: 

tanda yg dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, 

dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkannya 

sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yg menjadi pengenal 

untuk menyatakan nama dan sebagainya. Brand (merek) 

adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan 

diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu 

perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan 

jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa 

lainnya.
42

 Brand adalah identitas yang dikenal oleh 

konsumen hingga masyarakat luas.
43 Menurut Kotler 

Amstrong dalam diktatnya yang dikeluarkannya, Brand 

atau merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda, atau 

desain, atau kombinasi dari semuanya yang 

mengidentifikasi pembuat atau penjual produk dan jasa 

                                                             
42

Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM., Pemasaran Produk dan 

Merek (Planing & Strategy), (CV. Penerbit Qiara Media: Surabaya, 2019), h. 

23. 
43

https://www.seputarmarketing.com/blog/pengertian-Brand-dan-

manfaat-Branding/,diakses pada tanggal 26-11-2020 pukul 11.10. 
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tertentu. Sehingga, bisa dikatakan bahwa merek atau 

Brand itu ialah tanda atau sign untuk membedakan 

barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau 

diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang 

sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki 

daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 

Salah satu  hal yang memegang peranan penting 

dalam pemasaran adalah Brand/merek. Terdapat beberapa 

perbedaan antara produk dengan merek. Produk 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan 

mudah ditiru oleh para pesaing. Sedangkan merek 

merupakan sesuatu yang dibeli oleh konsumen, memiliki 

nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara 

hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Merek 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk yang 

akan dibeli maka persaingan antar perusahaan adalah 

persaingan persepsi bukan produk. 
 

b. Bagian-bagian Brand/Merek  

Suatu merek umumnya terdiri dari beberapa 

bagian, yaitu: Nama merek (Brand name), adalah 

sebagian dari merek dan yang diucapkan. Tanda merek 

(Brand merk), adalah sebagian dari merek yang dapat 

dikenal, tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, 

desain, huruf, atau warna khusus. 

Tanda merek dagang (trademark), adalah merek atau 

sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena 

kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. 

Hak cipta (copyright), adalah hak istimewa yang 

dilindungi undang-undang untuk memproduksi, 

menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau 

karya seni. 
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c. Fungsi dan Manfaat Brand/Merek 

Brand/Merek berfungsi untuk memberi identitas 

pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas 

suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga 

berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa 

yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan 

produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau 

badan hukum lain. Menurut Saidin, fungsi merek antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara 

sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga 

berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk 

itu dibuat secara profesional.  

2. Fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai 

jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan 

produk-produk bergengsi. 

3. Fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan 

menjadi kolektor produk tersebut. 

Brand (merek) adalah nama, tanda, istilah, 

simbol, desain, kata, atau kombinasi dari hal-hal tersebut 

yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan 

antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain. Brand 

berarti merek dari suatu produk yang dapat dikenal 

dengan sebuah nama atau sebuah desain yang khusus.
44

 
 

d. Pengertian Personality 

Personality memainkan peran penting dalam 

menempatkan sebuah merek di benak konsumen. Hal itu 

menyebabkan pelanggan turut merasakan suatu 

kepribadian yang dimiliki oleh Brand itu sendiri dan 

mengembangkan hubungan yang kuat dengan kepribadian 

seorang konsumen. Personality diderivasi dari bahasa 

Latin persona, yakni mengacu pada topeng yang dipakai 
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Dictionary of Economics, h. 21. 
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oleh aktor romawi dalam pertunjukan drama romawi.
45

 

Personality dalam bahasa Indonesia adalah karakter atau 

kepribadian. Karakter menurut kamus Bahasa Indonesia: 

―tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain, watak‖.
46

 

Setiap orang berbeda-beda dilihat dari berbagai 

aspek, termasuk keinginan, perasaan, perilaku, pandangan 

mereka terhadap dirinya dan orang lain, serta pandangan 

mereka terhadap dunia (worldview). 
 

e. Pengertian Brand Personality 

Setiap orang memiliki karakteristik Personality 

yang mempengaruhi perilaku konsumsinya. Yang 

dimaksud dengan Personality adalah seperangkat ciri khas 

sifat psikologis manusia yang mengarah kepada 

konsistensi secara relatif dan respon atau sikap yang 

menetap pada dirinya terhadap stimulasi lingkungan 

sekitarnya termasuk perilaku membeli (buying behavior). 

Brand Personality menurut Aaker didefinisikan 

sebagai serangkaian karakteristik manusiawi yang 

diasosiasikan dengan Brand. Misalnya, karakteristik 

seperti jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, sifat 

kepribadian manusia seperti sangat sentimental ataupun 

penuh perhatian (kehangatan). Brand Personality 

merupakan elemen yang membuat Brand menjadi hidup 

dengan memberikan ciri‐ciri manusiawi yang 

membuatnya lebih mudah diakses dan disentuh. Alasan 

utama mengapa pelanggan membayangkan setiap Brand 

memiliki kepribadian adalah sebagai bagian dari proses 

membangun dan menunjukkan konsep diri mereka, baik 

itu konsep aktual diri mereka saat ini, maupun konsep 

ideal untuk diri mereka nanti. Konsep diri didefinisikan 
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sebagai keseluruhan perasaan dan anggapan seorang 

individu ketika memandang diri mereka sebagai sebuah 

objek.
47

 

Personality tersebut merupakan variabel yang 

sangat berguna dalam menganalisis pilihan konsumen atas 

suatu merek. Brand juga memiliki kepribadian 

(Personality), dan konsumen sangat mungkin untuk 

memilih suatu Brand yang dimana kepribadiannya sesuai 

dengan kepribadian mereka. 

Dengan demikian pendapat tersebut menyatakan 

bahwa Brand memiliki kepribadian (Personality), dan 

konsumen berkemungkinan besar akan memilih suatu 

merek yang sesuai dengan karakter mereka.
48

 

Brand Personality diderivasi dari teori psikologi 

manusia dan perilaku konsumen. Brand Personality 

merupakan seperangkat sifat dari karakteristik manusia 

yang disifati pada sebuah produk seolah produk tersebut 

adalah manusia. 

Para peneliti melakukan penelitian yang 

dilakukan pada merek Whirlpool, mereka memberikan 

kesimpulan tentang Brand Personality:  

1. Konsumen telah menetapkan kepribadian manusia 

kepada merek meskipun merek tidak mengaturnya, 

atau karakteristik tersebut tidak dimaksudkan oleh 

para marketer;  

2. Brand Personality menciptakan suatu ekspektasi 

tentang kunci karakteristik, dayaguna, manfaat, serta 

layanan yang berhubungan dengan merek;  

3. Brand Personality seringkali menetapkan suatu 

hubungan jangka panjang dengan merek tersebut. 
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Indikator Brand Personality menurut Aeker yaitu:
49

 
 

1. Ketulusan (Sincerity)  

Menggambarkan keaslian produk, kejujuran dalam 

kualitas produk dan konsistensi dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Ketertarikan (excitement) 

Menggambarkan bagaimana Brand dapat memberikan 

kesenangan kepada konsumen dan dinamis serta 

imajinatif dalam melakukan inovasi. 

3. Kompeten (competence) 

Menggambarkan Brand yang dapat diandalkan, 

cakap, dan sukses. 

4. Canggih (shophistication) 

Adalah dimensi yang paling sulit dicapai. Dimensi ini 

berkaitan dengan nilai yang dibentuk oleh Brand 

Image. 

5. Ketangguhan (ruggedness) 

Menggambarkan bagaimana suatu Brand dapat 

bertahan ditengah persaingan dengan manfaat Brand 

tersebut dalam menunjang kekuatan produk. 
 

f. Brand Personality  Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Kepribadian berasal dari kata ―pribadi‖ yang 

berarti diri sendiri, atau perseorangan. Sedangkan dalam 

bahasa inggris digunakan istilah Personality, yang berarti 

kumpulan kualitas jasmani, rohani, dan susila yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Personality 

Theory yang dikemukakan oleh Carl Jung, menyatakan 

tingkah laku manusia dipengaruhi oleh peristiwa-

peristiwa yang berlaku dan juga aspirasi masa depan. 

Pembentukan personaliti individu bukan saja 

kesan/peristiwa yang berlaku semasa zaman kanak-kanak 

tetapi juga ramalan itu merupakan kejadian ataupun 
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aspirasi pada masa depan. The Islamic Personality, 

grounded in high moral character, encompass beliefs, 

external traits, attributes, behaviour, manners and social 

graces, and adab. Kepribadian Islam, didasarkan pada 

karakter moral yang tinggi, meliputi kepercayaan, sifat-

sifat eksternal, atribut, perilaku, perilaku dan rahmat 

sosial, dan adab. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan 

kepribadian Islam merujuk kepada setiap perilaku yang 

dilakukan individu Muslim dalam hidup ini dimana naluri 

individu Muslim disesuaikan dengan ketetapan Syariah 

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa pembentukan 

kepribadian Islam adalah: 

a) Pola fikir (al-‗aqliyah) 

b) Pola sikap (al-nafsiyah) 

c) Perbuatan (‗amal) 
 

4. Keputusan Pembelian Young Consumer 

a. Pengertian Keputusan Pembelian Young Consumer 

Keputusan pembelian merupakan pemikiran 

dimana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan 

memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian 

banyak pilihan. Dalam membeli dan mengkonsumsi 

sesuatu terlebih dahulu konsumen membuat keputusan 

mengenai produk yang dibutuhkan, kapan, bagaimana dan 

dimana proses pembelian atau konsumsi itu akan terjadi. 

Dengan kata lain diperlukan suatu proses pengambilan 

keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa.
50

 

Menurut Kotler dan Amstrong mendefinisikan 

bahwa keputusan pembelian merupakan bagian dari 

perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 
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mereka.
51

 Menurut Alma, keputusan pembelian adalah 

suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh 

ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, 

harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan, 

process. Sehingga membentuk suatu sikap pada 

konsumen untuk mengolah segala informasi dan 

mengambil kesimpulan berupa respons yang muncul 

produk apa yang akan dibeli.
52

 
 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian 

Menurut Kotler terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu: 

1. Faktor-faktor Kebudayaan 

a) Budaya 

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan 

perilaku seseorang yang paling mendasar. Jika 

makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian 

besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia 

sebagian besar adalah dipelajari. 

b) Sub Budaya 

Sub Budaya mempunyai kelompok-kelompok sub 

budaya yang lebih kecil yang merupakan 

identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. Ada empat macam sub 

budaya yaitu kelompok kebangsaan, kelompok 

keagamaan, kelompok ras dan wilayah geografis. 

c) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok dalam masyarakat, 

dimana setiap kelompok cenderung memiliki 

nilai, minat dan tingkah laku yang sama. 
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2. Faktor-faktor Sosial 

a) Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok 

yang memberikan pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang.  

b) Keluarga  

Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap perilaku pembeli. 

c) Peranan dan status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok 

dapat dijelaskan dalam pengertian peranan dan 

status. Setiap peranan membawa satu status yang 

mencerminkan penghargaan umum oleh 

masyarakatnya. 
 

3. Faktor-faktor Pribadi 

a) Usia dan tahap daur hidup 

Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa 

akan berubah-ubah selama hidupnya. 

Demikian halnya dengan selera seseorang 

berhubungan dengan usianya. 

b) Pekerjaan  

Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, 

perusahaan dapat memproduksi 

produk sesuai dengan kebutuhan kelompok 

pekerjaan tertentu. 

c) Keadaan ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari 

tingkat pendapatan yang dapat berpengaruh 

terhadap pilihan produk. 

d) Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup 

seseorang yang turut menentukan perilaku 

pembelian. 

e) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang 

membedakan setiap orang sedangkan konsep diri 

lebih ke arah citra diri. 
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4. Faktor-faktor Psikologi 

a) Motivasi 

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat 

mendesak untuk mengarah seseorang agar dapat 

mencari kepuasan terhadap kebutuhan itu. 

b) Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan 

suatu perbuatan. Bagaimana seseorang yang 

termotivasi berbuat sesuatu adalah dipengaruhi 

oleh persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. 

c) Belajar  

Belajar menggambarkan perubahan dalam 

perilaku seseorang individu yang bersumber dari 

pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia 

diperoleh dengan mempelajarinya. 

d) Kepercayaan dan Sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh 

kepercayaan dan sikap selanjutnya mempengaruhi 

tingkah laku. 

e) Minat Beli  

Minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi 

alternatif, proses evaluasi, seseorang akan 

membuat suatu rangkaian pilihan mengenai 

produk yang hendak dibeli atas dasar merek 

maupun minat. Melaksanakan minat pembelian, 

konsumen tersebut dapat membuat lima sub 

keputusan pembelian sebagai berikut : 

1) Keputusan merek 

2) Keputusan pemasok 

3) Keputusan kuantitas 

4) Keputusan waktu 

5) Keputusan metode pembayaran 
 

c. Tahapan Keputusan Pembelian Young Consumer 

Sebelum melakukan keputusan pembelian, 

konsumen biasanya sudah mengevaluasi serta 
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mengumpulkan fakta mengenai produk yang akan dibeli. 

Dalam mengambil keputusan konsumen tidak langsung 

membeli, melainkan melewati beberapa tahap. 

Menurut Kotler dan Keller Pengambilan 

keputusan pembelian yang di lakukan oleh konsumen juga 

berbeda-beda sesuai dengan tingkah laku keputusan 

pembelian. Proses pembelian yang spesifik terdiri dari 

urutan kejadian sebagai berikut :
53

 

 

 
 

Sumber : Kotler 

Gambar 5 : Tahap Pengambilan Keputusan Pembelian  
 

Berikut penjelasan proses pengambilan keputusan 

menurut Kotler dan Keller : 

1. Tahap pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dari pengenalan kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan 

aktual dan sejumlah keadaan yang diinginkan. 

Kebutuhan itu dapat dipicu oleh stimulan internal 

ketika salah satu kebutuhan normal seperti rasa lapar, 

haus, seks naik ke tingkatan yang cukup tinggi 

sehingga menjadi pendorong. Kebutuhan juga dapat 

dipicu oleh rangsangan eksternal. pemasar harus 
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meneliti konsumen untuk mengetahui kebutuhan 

macam apa atau permasalahan apa saja yang muncul, 

apa yang menyebabkan kebutuhan tersebut muncul 

dan bagaimana cara pemasar menuntun konsumen 

supaya membeli produk tertentu. 

2. Tahap pencarian informasi 

Konsumen yang tergerak mungkin mencari dan 

mungkin juga tidak mencari informasi tambahan. Jika 

dorongan konsumen kuat dan produk yang memenuhi 

kebutuhan berada dalam jangkauannya, ia cenderung 

akan  membelinya. Jika tidak, konsumen akan 

menyimpan kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam 

ingatan atau mengerjakan pencarian informasi yang 

berhubungan dengan kebutuhan itu. Pada suatu 

tahapan tertentu, konsumen mungkin sekedar 

meningkatkan perhatian atau mungkin pula mencari 

informasi secara aktif. Konsumen dapat memperoleh 

informasi dari berbagai sumber yaitu sumber pribadi 

(keluarga), teman, tetangga dan rekan kerja, sumber 

komersial (iklan, penjual, pengecer, bungkus, situs 

web), sumber pengalaman (penanganan, pemeriksaan, 

penggunaan produk) dan sumber publik (media 

massa, organisasi pemberi peringkat). 

3. Pengevaluasian alternatif 

Yaitu tahap proses keputusan pembeli di mana 

konsumen menggunakan informasi untuk 

mengevaluasi berbagai merek alternatif di dalam 

serangkaian pilihan. Cara konsumen menilai 

mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada 

konsumen individual dan situasi pembelian tertentu. 

Konsumen menggunakan kalkulasi yang cermat dan 

pikiran yang logis. Dalam waktu yang lain, konsumen 

mengerjakan sedikit atau tidak mengerjakan, evaluasi 

sama sekali, melainkan mereka membeli secara 

implusif. Terkadang konsumen membuat keputusan 

sendiri kadang tergantung dengan teman, petunjuk 
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konsumen atau penjualan untuk mendapatkan sasaran 

pembelian. 

4. Keputusan pembelian 

Yaitu tahap proses keputusan di mana konsumen 

secara, aktual melakukan pembelian produk. Dalam 

tahap pengevaluasiaan, konsumen menyusun 

peringkat merek dan membentuk kecenderungan 

(niat) pembelian. Secara umum, keputusan pembelian 

konsumen akan membeli merek yang paling disukai. 

5. Perilaku setelah pembelian 

Yaitu tahap proses keputusan pembeli konsumen 

secara aktual melakukan tindakan lebih lanjut setelah 

pembelian berdasarkan pada kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka. Setelah membeli produk, 

konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan akan 

masuk ke perilaku setelah pembelian. Semakin besar 

beda antara harapan dan kinerja, semakin besar pula 

ketidakpuasan konsumen. Penjual harus memberikan 

janji yang benar-benar sesuai dengan kinerja produk 

agar pembeli merasa puas. 
 

d. Struktur Keputusan Pembelian Young Consumer 

Keputusan pembelian dapat diukur dengan 

menggunakan struktur dari keputusan pembelian. Struktur 

keputusan pembelian yaitu sebagai berikut:
54

 

1. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli barang atau jasa, setiap konsumen dapat 

memutuskan untuk membeli jenis produksi yang 

dibutuhkan. 
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2. Keputusan tentang merek 

Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui tentang 

keinginan konsumen dalam memutuskan membeli 

barang berdasarkan merek. 

3. Keputusan tentang bentuk produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli produk yang diinginkan sesuai dengan 

seleranya. Keputusan pembelian terhadap produk 

menyangkut ukuran, kualitas, corak dan lain 

sebagainya, di dalam hal ini perusahaan perlu 

melakukan riset pemasaran untuk mengetahui 

keinginan pembeli dan bentuknya. 

4. Keputusan tentang tempat penjualan 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana 

barang itu akan dibeli. Pada hal ini manajer 

pemasaran harus mengetahui bagaimana para pembeli 

memilih tempat atau toko penjual yang disenangi. 

5. Keputusan tentang jumlah produk yang dibeli 

Konsumen dapat mengambil keputusan berapa 

banyak produk yang akan dibeli dalam hal ini, 

manajer pemasaran harus memepersiapkan berbagai 

produk yang diinginkan pembeli. 

6. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat memutuskan tentang kapan dia 

harus membeli produk, oleh karena itu manajer 

pemasaran harus mengetahui faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi kepuasan para pembeli dalam 

menetapkan waktu pembelian, dengan begitu 

perusahaan dapat mengatur di dalam memproduksi 

barang. 

7. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang cara 

pembayaran, apakah cash atau credit, perusahaan 

harus mengetahui keinginan terhadap cara 

pembayaran ini. 
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e. Peran konsumen dalam Keputusan Pembelian Young 

Consumer 

Penyedia jasa juga harus mengenali siapa yang 

berpartisipasi dalam keputusan pembelian serta tugas apa 

yang diperankan masing-masing individu. Menurut Kotler 

dan Keller ada tujuh peran konsumen dalam keputusan 

pembelian, yaitu: 
 

1. Initiator (Pencetus)  

Yakni individu yang sedari awal mengetahui adanya 

kebutuhan yang belum terpuaskan sehingga 

muncullah gagasan untuk melakukan pembelian 

sebuah produk. 

2. Influencer (pemberi pengaruh)  

Yakni individu yang mempengaruhi keputusan 

pembelian seseorang. Mereka biasanya membantu 

serta memberikan informasi untuk pilihan alternatif. 

3. Decider (pembuat keputusan) 

Yakni seseorang yang menentukan apakah akan 

melaksanakan pembelian atau tidak. 

4. Approver (pemberi persetujuan)  

Yakni individu yang mendapat kewenangan untuk 

menahan penjual sehingga informasi tidak 

tersalurkan. 

5. Gatekeeper (penjaga gerbang)  

Yakni individu yang mempunyai wewenang untuk 

membendung pembeli agar tidak bisa menjangkau 

pusat pembelian. 

6. Buyer (pembeli) 

Yakni seseorang yang melaksanakan pembelian 

sebenarnya.  

7. User (pengguna) 

Yakni seseorang yang akan menggunakan barang atau 

jasa yang dibeli. 

Yakni individu yang mempengaruhi 

keputusan pembelian seseorang. Mereka biasanya 

membantu serta memberikan informasi untuk pilihan 

alternatif. 
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f. Indikator keputusan pembelian 

Menurut Kotler dan Keller menjelaskan empat 

indikator keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut : 
 

1. Pemilihan produk 

Konsumen bisa menentukan keputusan untuk 

membeli suatu barang atau jasa maupun memakai 

uangnya untuk keperluan lainnya. 

2. Pemilihan merek 

Konsumen harus mampu menentukan merek apa yang 

hendak dibelinya. 

3. Pemilihan tempat penyalur 

Konsumen harus bisa menetapkan penyedia jasa yang 

hendak didatanginya. 

4. Waktu pembelian 

Keputusan konsumen dalam menentukan kapan akan 

dilakukan pembelian. 

5. Jumlah pembelian 

Keputusan konsumen mengenai jumlah barang atau 

jasa yang hendak dibelinya. 

6. Metode pembayaran 

Keputusan konsumen dalam memilih metode 

pembayaran apa yang akan digunakan. 
 

g. Keputusan Pembelian Young Consumer Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

Fokus pembahasan Ekonomi Islam pada 

hakikatnya terletak pada penyikapan manusia pada harta. 

Termasuk didalamnya semua perilaku manusia dalam 

mencari harta (produksi), menyimpan harta (mengelola 

kekayaan) dan membelanjakan harta (konsumsi). Seorang 

muslim pada saat melakukan keputusan pembelian sebuah 

produk harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu 

barang yang dibeli tidak haram yaitu secara zatnya tidak 

haram dan cara mendapatkan tidak dengan cara yang 

haram. Membuat keputusan-keputusan untuk mengelola 

sebuah produk seringkali bukan hal yang mudah. Ada 
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banyak hal yang harus kita perhatikan kita mulai dengan 

keputusan tentang manfaat dari produk tersebut. Produksi 

merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam dan 

menjadi titik pangkal dari kegiatan ekonomi. Alquran 

sebagai pedoman hidup memerintahkan agar manusia 

melaksanakan kegiatan produksi dengan cara bekerja 

keras dalam mencari kehidupan, dan mengelola serta 

mengembangkan alam semesta.  

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah 

harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan 

penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual 

dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini 

ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam 

mempertahankan barang tersebut. Dalam pandangan 

Islam yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas 

pelayanan terhadap konsumen yaitu standarisasi syariah. 

Islam mensyariatkan kepada manusia agar selalu terikat 

dengan hukum syara‘ dalam menjalankan setiap aktivitas 

ataupun memecahkan setiap permasalahan. Dalam 

ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu 

perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan 

manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap 

perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan 

memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan 

penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan rohani 

sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya 

sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan 

dunia dan akhirat.
55

 

Teori perilaku konsumsi yang berkembang saat 

ini adalah bagaimana seorang konsumen dapat 

memaksimalkan utility (kepuasan) dengan sejumlah 
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pendapatan yang terbatas, padahal utilitas manusia tidak 

terbatas. Akibatnya, mereka membelanjakan hartanya 

untuk hal yang tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan 

batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.
56

 

Perilaku konsumsi Islami berdasarkan tuntutan 

Al-Qur‘an dan Hadis perlu didasarkan atas rasionalitas 

yang disempurnakan yang mengintegrasikan keyakinan 

kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia 

yang sangat terbatas ini. Diharamkan bagi seorang muslim 

hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada 

tetangganya yang menderita kelaparan. Mereka yang 

berlomba-lomba dalam hal kemewahan dan kemegahan 

sekedar untuk menyombongkan diri.
57

 Mencukupi 

kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan 

adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha 

pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam 

beragama (maslahah) yaitu adanya manfaat sehingga 

konsumen rela melakukan apapun demi mendapatkan 

manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Seperti 

firman Allah Q.S Al-Baqarah:168 berbunyi: 

 

ٍِ  اََِّٗه  ُْٰط ََل تَتَّبُِعْىا ُخطُٰىِت انشَّ ا فًِ اَْلَْزِض َحٰهًلا طَُِّباا ۖوَّ ًَّ ْٓاََُّهَا انَُّاُس ُكهُْىا ِي َٰ

  ٍ ُْ بِ  نَُكْى َعُدوٌّ يُّ

  

―Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu‖. 
 

Kebutuhan dan Keinginan Imam Al-Ghazali telah 

membedakan dengan jelas antara keinginan (syahwat) dan 

kebutuhan (hajat). Kebutuhan adalah keinginan manusia 
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untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

menjalankan fungsinya.
58

 Lebih jauh Imam Al-Ghazali 

menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi 

sehingga tidak kosong dari makna dan steril. Konsumsi 

dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. 

Pandangan ini tentu sangat berbeda dari dimensi yang 

melekat pada konsep konsumsi konvensional. Dalam ilmu 

ekonomi konvesional, menurut Sulistyo disebutkan, 

bahwa perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh 

faktor internal di dalam diri manusia dan faktor eksternal 

dari luar diri manusia.
59

 

Sebelum melakukan pembelian, seorang penjual 

harus bisa membangkitkan minat beli konsumen. Salah 

satu caranya ialah dengan memperindah tampilan produk 

dan membuat promosi semenarik mungkin agar calon 

konsumen bisa melihat dan mau mencari informasi 

mengenai produk yang ditawarkan penjual. Firman Allah 

dalam Al-Qur‘an tentang balasan usaha QS. An- Najm: 39 

– 40:  

 

 ًٰ ٍِ إَِلَّ َيا َسَع ََسٰ َُْس نِْْلِ ٌَّ َسْعَُهُۥ َسْىَف ََُسيٰ   ,َوأٌَ نَّ َوأَ  

―dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya 

kelak usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).‖ 

Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau 

harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan 

meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun 

suatu barang. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk 

memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama 
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dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa 

meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk 

kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan 

untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja 

secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan 

ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu 

mampu menambah maslahah atau tidak mendatangkan 

mudharat. Karena
 

Islam berpandangan bahwa hal 

terpenting yang harus dicapai dalam aktivitas konsumsi 

adalah maslahah.
60

 
 

B. Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka pikir adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak 

dan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam 

satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran untuk memudahkan 

arah dalam penelitian. Sesuai dengan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang telah  peneliti paparkan, peneliti ini akan meneliti 

pengaruh Korean Ambassador dan Brand Personality terhadap 

Keputusan Pembelian Young Consumer Di Indonesia Dalam 

Perspektif Islam. Kerangka pikir dalam penelitian ini secara 

sistematis dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 6 : Kerangka Pikir 

Keterangan :    = Uji Simultan 

    = Uji Parsial 

    = Perspektif Ekonomi Islam 

  X1  = Variabel Independen 

  X2  = Variabel Independen 

  Y  = Variabel Dependen 

C. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis yaitu untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan, dan membuat kesimpulan yang mampu menyatakan 

menerima atau menolak pernyataan tersebut.
61

 Dapat pula berupa 

dugaan sementara yang masih dibuktikan melalui suatu penelitian. 

dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau 

lebih, dan merujuk pada bukti empiris riset-riset terdahulu yang 

sudah peneliti kumpulkan maka berikut dugaan sementara peneliti 

yaitu: 
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1. Pengaruh Korean Ambassador (X1) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) Young Consumer 

Ambassador atau duta merek adalah individu atau 

kelompok yang ditunjuk sebagai ikon atau identitas untuk 

mewakili produk tertentu sebagai representasi citra terbaik 

dari suatu produk, sehingga konsumen dapat tertarik dan 

diundang untuk membeli atau menggunakan produk dengan 

keahlian dan daya tarik, atau kadang disebut juga sebagai 

Brand Ambassador. Menurut Kotler, Brand Ambassador 

seringkali identik atau berkaitan dengan selebritas atau public 

figure yang mempunyai pengaruh di sebuah negara ataupun di 

dunia. Selebritas dipercayai sebagai salah satu faktor 

pendukung sisi psikologis yang mampu mempengaruhi sikap 

dan keyakinan konsumen akan produk.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Heppiana 

Lestari, Sunarti dan Aniesa Samira Bafadhal ―Pengaruh Brand 

Ambassador dan Korean Wave Terhadap Citra Merek Serta 

Dampaknya Pada Keputusan Pembelian (Survei Online Pada 

Konsumen Innisfree Di Indonesia dan China). Hal ini 

menunjukkan bahwa berdasarkan dari hasil analisis koefisien 

jalur, pengaruh Brand Ambassador terhadap Keputusan 

Pembelian menunjukkan nilai signifikansi > 5% (0,148 > 

0,05). Namun sebaliknya semakin kurang menarik selebriti 

yang dijadikan Ambassador maka kurang pula minat 

keputusan pembelian konsumen. Ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ema Sukma Wardani, Awan Santosa, e-

Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 8, Nomor 2, Juli 2020, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 

dengan judul ―Pengaruh Hallyu, Ambassador Merek, dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Atas Produk 

Republik Nature Di Yogyakarta‖, Brand Ambassador tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Nature Republic di Yogyakarta. 
 

H1: Korean Ambassador berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian Young Consumer. 
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2. Pengaruh Brand Personality (X2) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) Young Consumer 

Brand Personality merupakan elemen yang 

membuat Brand menjadi hidup dengan memberikan ciri‐

ciri manusiawi yang membuatnya lebih mudah diakses 

dan disentuh. Personality memainkan peran penting 

dalam menempatkan sebuah merek di benak konsumen. 

Brand Personality menurut Aaker didefinisikan sebagai 

serangkaian karakteristik manusiawi yang diasosiasikan 

dengan Brand. Misalnya, karakteristik seperti jenis 

kelamin, kelas sosial ekonomi, sifat kepribadian manusia 

seperti sangat sentimental ataupun penuh perhatian 

(kehangatan). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

Brand Personality yang kuat dapat membentuk ikatan 

emosional dan menimbulkan kepercayaan terhadap 

merek. Brand Personality dapat mempengaruhi psikologis 

konsumen dan sebagai penghubung antara karakteristik 

konsumen dengan Brand yang menarik simpati 

konsumen. Selain itu di dalam Brand tersebut terdapat 

pernyataan atas jati diri dari konsumen. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Maisari 

Tuti Triningsi, dengan judul ―Pengaruh Brand Personality 

Tupperware Terhadap Minat Beli Masyarakat Purworejo.‖ 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, Brand 

Personality memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi Brand Personality (X) sebesar 0,130 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
 

  H2: Brand Personality berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian Young 

Consumer  

3. Pengaruh Korean Ambassador dan Brand Personality 

terhadap keputusan pembelian Young Consumer 

 Keputusan pembelian merupakan bagian dari 

komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut 
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Kotler dan Amstrong mendefinisikan bahwa keputusan 

pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen yaitu 

studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, 

ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka. 

Ambassador atau duta merek adalah individu atau 

kelompok yang ditunjuk sebagai ikon atau identitas untuk 

mewakili produk tertentu sebagai representasi citra terbaik 

dari suatu produk, sehingga konsumen dapat tertarik dan 

diundang untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. 

Brand Personality merupakan elemen yang membuat 

Brand menjadi hidup. Personality memainkan peran penting 

dalam menempatkan sebuah merek di benak konsumen.  

Apabila seorang menilai suatu produk memiliki 

Ambassador dan Brand Personality yang sesuai dengan diri 

individu tersebut, maka hal tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan minat beli, dan dapat melakukan keputusan 

pembelian terutama bagi Young Consumer. 
 

H3:  Korean Ambassador dan Brand Personality 

berpengaruh positif dan secara simultan terhadap keputusan 

pembelian Young Consumer  
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