
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era informasi saat ini manusia berkehidupan secara dampingan dengan teknologi

canggih yang digunakan untuk membantu kebutuhan aktivitas manusia yaitu adalah

internet, internet saat ini banyak digunakan oleh manusia terutama saat menggunakan

Media Sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh dengan mudah dan

cepat, “Kehadiran media sosial dapat mempengaruhi budaya yang ada di masyarakat.

Media membentuk budaya, menyebarkan informasi dan membuat produk budaya

populer” (Vebrianti,2020). Hal ini dimaksudkan agar apa yang dihasilkan media diterima

secara umum sebagai suatu nilai (budaya) yang juga dapat menjadi model bagi

masyarakat dan dapat menerima informasi dengan cara apa saja, bahkan dari belahan

dunia lain hanya dengan menggunakan media sosial. Banyak tren yang saat ini kita

rasakan salah satunya saat ini kita sedang menghadapi budaya populer seperti tren budaya

Korea/ Korean Wave.

Korean wave atau gelombang Korea adalah istilah budaya populer Korea yang

tersebar luas di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Shim, 2006). Tren budaya

Korea di kenal dunia melalui K-POP ( Korean pop) dan K-drama (Korean drama) yang

banyak menyajikan budaya dan culture dari negara Korea Selatan sehingga banyak

masyarakat mulai menikmati budaya tersebut. Populernya Korean Wave mempunyai

pengaruh dalam kehidupan di masyarakat terutama di Indonesia, Menurut data yang

dikeluarkan oleh Twitter 2021 dalam kurun satu tahun Indonesia adalah negara pertama

dengan jumlah tweet tentang K-POP terbanyak selama dua tahun berturut turut, lalu Idol

yang paling banyak dibicarakan seperti BTS, EXO, BLACKPINK, TWICE dan lain-lain.

hal itu membuat banyak masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari Korean Wave

salah satunya adalah generasi Z dan millenial yang banyak menggemarkan K-pop dan

K-drama.

Dalam Penelitian terdahulu banyak peneliti yang membahas mengenai Efek dari

Korean Wave seperti dalam jurnalnya mengatakan bahwa “generasi Z yang paling

banyak terkena dampak dari Korean Wave hal tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup
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mereka”, hal tersebut membuat para generasi Z dan milenial mempengaruhi referensi

penggunaan produk skincare dan make up yang di promosikan oleh artis dan idol dari

Korea (Putri et al., 2019).

Selanjutnya Penelitian dari yang menjelaskan bahwa Korean Wave mempunyai

pengaruh keputusan pembelian produk Skincare insfree dan Fenomena Korean Wave

dapat meningkatkan konsumen infree melakukan pembelian (Yanthi et al., 2020).

Lalu dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Korean Wave membuat country brand

equity produk Skincare memiliki pengaruh dalam bisnis internasional dan meningkatkan

keputusan pembelian konsumen Indonesia, berarti perusahaan dapat memanfaatkan

country brand equity terutama produk Skincare yang terdapat pada negara Korea Selatan

(Parmono, 2021).

Menurut data BPS pada kuartal 1 2020 industri kimia, farmasi dan obat tradisional

termasuk kosmetik dan skincare naik 5,59% dan diproyeksikan akan naik sekitar 7%,

Ketatnya persaingan industri Skincare di Indonesia membuat banyak perusahaan untuk

berlomba lomba untuk unggul dan produknya banyak di kenal masyarakat Indonesia, hal

itu membuat perusahaan skincare di Indonesia berbondong bondong mengundang Artis

dan Idol dari Korea Selatan dengan memanfaatkan Fenomena Korean Wave agar produk

skincare tersebut dapat dikenal masyarakat Indonesia terutama para Generasi Z dan kaum

Milenial.

Perusahaan skincare lokal dan multinasional di Indonesia yang mengundang artis dan

idol dari Korea untuk mempromosikan produknya seperti perusahaan Everwhite yang

menjadikan Kim Seon Ho sebagai brand ambassador, Nacific Indonesia menjadikan Dita

Karang Secret Number sebagai brand ambassador, Somethinc menjadikan NCT Dream

sebagai brand ambassador, Whitelab menjadikan Sehun EXO sebagai Brand

ambassador, Scarlett Whitening menjadikan Song Joong Ki dan TWICE sebagai star

brand ambassador produknya.

Penelitian ini menjelaskan bahwa budaya Korea/ Korean Wave memiliki pengaruh

yang cukup kuat pada keputusan pembelian konsumen Indonesia membeli produk

kosmetik, sedangkan influencer Korea tidak memiliki pengaruh keputusan pembelian

(Ramadhani, 2021).
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Penelitian serupa menjelaskan awal mula persaingan produk Skincare di Indonesia

sehingga banyak yang mengundang artis Korea sebagai Star ambassador, salah satunya

adalah EXO sebagai Brand ambassador Produk Nature Publik, hasil penelitian

menunjukkan bahwa penggunaan brand ambassador EXO berpengaruh sebagai

keputusan pembelian, hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian di atas yang

mengungkapkan bahwa influencer Korea tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan

pembelian (Surbakti, 2020).

Efek dari Korean Wave tidak hanya terasa pada produk Skincare yang mengundang

banyak artis korea, banyak produk dari Indonesia yang mengundang artis Korea seperti

Mie Sedap Choi siwon, Lemonilo NCT dream dll, (Saragih, 2020) Penelitian yang serupa

menjelaskan bahwa artis Korea Choi Siwon efektif sebagai brand ambassador dan

memiliki hubungan positif dengan keputusan pembelian,

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan mengenai efek dari Korean Wave yang

membuat banyak perusahaan bersaing, Tokopedia menjadikan BTS sebagai brand

ambasador dan brand image untuk bersaing dengan kompetitor yaitu Shopee, lazada dll,

hasil penelitian menjelaskan BTS berpengaruh positif terhadap brand image dan

keputusan pembelian (Muslim, 2020).

Lalu yang terakhir penelitian menjelaskan bahwa popularitas NCT 127 memiliki

pengaruh terhadap minat beli produk Nu Green Tea karena para konsumen merasa

percaya pada Brand ambassador NCT 127 dan memiliki kesesuaian cocok konsep antara

NCT 127 dengan Nu Green Tea (Immaculata & Setyo Utami, 2021).

Saat ini produk yang paling gencar mempromosikan produknya menggunakan idol

dan artis dari Korea Selatan adalah Skincare Scarlett Whitening, Scarlett Whitening

adalah merek Skincare di Indonesia yang dibuat oleh Felicya Angelista. Produk Scarlet

yang terkenal dengan berbagai produk lightningnya, mengandung glutathione,

antioksidan yang biasa dikatakan mencerahkan kulit. Produk bermerek lokal ini juga telah

lolos uji BPOM dan aman digunakan. Beberapa jenis produk pemutih kirmizi yang

paling populer adalah lotion tubuh, lulur, perawatan kulit, dan sampo beraroma segar

dengan di banderol seharga mulai dari Rp 30000.

Lalu STP (Segmenting, Targeting dan positioning) dari event star ambasador ini

adalah mempunyai target utama anak muda dari umur 15-30 tahun cocok untuk anak
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sekolah SMA, SMK dan anak kuliah karena harganya yang terjangkau mulai dari Rp

30000 dan psikografi Scarlett Whitening adalah produk Scarllet Whitening mempunyai

manfaat untuk merawat dan mencerahkan kulit sehingga orang membeli produk Scarlett

adalah orang yang peduli terhadap perawatan kulit agar terlihat bersih dan lembap maka

dari itu keputusan pembelian produk Scarlett termasuk dalam Hight Invlomen, Hight

Invlomen Produk yang sangat terlibat adalah produk yang menimbulkan risiko tinggi

bagi konsumen dan membutuhkan waktu lama untuk berpikir sebelum membeli (John,

1984). Setiap orang mempunyai kulit yang berbeda beda sehingga kita harus mencari tahu

apa saja manfaat produk tersebut dan apakah produk tersebut akan cocok dengan kulit

kita, maka dari itu ketika pertama kali membeli produk tersebut menimbulkan risiko

tinggi bagi konsumen terutama pada kulit.

Scarlett Whitening menggunakan strategi marketing yang menarik di bandingkan

produk skincare lainya, menurut lakuuu.id salah satu strategi Scarlett Whitening adalah

beragamnya penggunaan Influencer dan Artis mulai dari Pemula hingga yang berharga

fantastis, dalam mempromosikan produknya sehingga mempunyai jangkauan yang luas

dan dikenal banyak orang, Karena hal tersebut Scarlett Whitening menggunakan Star

Ambassador untuk mempromosikan produknya karena memiliki waktu yang lebih singkat

sehingga promosi produk skincare Scarlett whitening tidak membosankan karena banyak

berbagai bintang tamu untuk mempromosikan produknya.

Dilihat dari penelitian yang pernah diteliti memiliki beragamnya dari hasil penelitian

dan jika melihat dari situasi saat ini banyak perusahaan skincare di Indonesia yang

mengundang artis/ idol Korea memanfaatkan Fenomena dari Korean Wave, Walaupun

setiap perusahaan memiliki Strategi yang berbeda, hal ini sejalan dan sama dengan

perusahaan lain dengan memanfaatkan Fenomena Korean Wave hal ini membuat

seseorang mungkin akan merasakan hal itu merupakan suatu hal yang biasa saja, maka

dari itu apakah masih efektif menggunakan brand ambassador/star ambasador dari

Korea?

Pada 16 oktober 2021 Scarlett Whitening mengumumkan Star ambassador baru dari

produknya yaitu girls group TWICE. TWICE merupakan girls group asal korea yang di

bawah naungan JYP yang debut pada tanggal 20 Oktober 2015, menurut Felicya

Angelista sebagai Owner Scarlett Whitening memilih TWICE sebagai Star ambassador
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karena TWICE adalah salah satu Girls Group paling terkenal dan TWICE di Indonesia

memiliki antusias yang sangat tinggi, tidak hanya itu TWICE memiliki wajah yang cantik

dan memiliki aura tersendiri maka dari itu Felicya sebagai owner Scarlett Whitening

mengharapkan pelanggan Scarlett Whitening dapat melancarkan kecantikan mereka

dengan aura tersendiri seperti TWICE, setelah Scarlett Whitening mengumumkan

TWICE sebagai star ambassador, banyak kontroversi yang terjadi pada para

penggemarnya, menurut Koreaboo para once (fans TWICE) menanggapi bahwa TWICE

bekerja sama produk kecantikan sama saja TWICE mendukung penggunaan pemutih

kulit, secara langsung TWICE di anggap ikut andil dalam tindakan diskriminasi, lalu

selain itu produk kecantikan pencerah dan pemutih kulit ini menjadi bahan perdebatan

karena penggunaan produk pencerah kulit di nilai memicu prasangka berdasarkan warna

kulit dan dinilai bahwa pemutih kulit membuat kesan seseorang akan dianggap cantik

bilah memiliki kulit cerah ataupun putih hal tersebut menggiring banyak opini negatif

karena TWICE memiliki citra yang baik dan memiliki visual wajah yang cantik alami.

Jika dilihat dari warna kulit masyarakat indonesia memiliki kulit yang gelap/sawo

mateng, Lalu dilansir koreaboo Indonesia masuk 5 besar teratas negara yang paling

banyak penonton Twice di sosial Media youtube. (Nuraini, 2015) dalam penelitian

mengatakan seorang idola mempunyai popularitas yang sangat tinggi memiliki dampak

yang besar terhadap para fans seperti meniru tindakan, perilaku dan gaya penampilan

sang idola hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa fans noah memiliki

pengaruh besar terhadap keputusan pembelian produk yang di iklankan, Dilihat dari

hasil penelitian tersebut apakah mempengaruhi keputusan pembelian produk Scarllett

Whitening pada Fans TWICE  di Indonesia di tengah kontroversi di tersebut ?

Subyek yang digunakan Penelitian ini adalah Pengikut Twitter @Twice_Indonesia,

alasan Peneliti menggunakan pengguna di Twitter adalah sesuai data di atas penggemar

K-Pop di Indonesia banyak yang menggunakan Twitter sebagai komunikasi terhadap

K-popers lainya hingga dapat berada top ke 4 jumlah penggemar K-pop terbanyak di

Twitter, (Savitri, 2020) dalam penelitian mengungkapkan tentang Twitter sebagai media

komunikasi, dalam penelitian ini mengambil studi objek komunitas once (Fans TWICE)

terkhusus di Kalimantan selatan, bahwa alasan para once menggunakan Twitter sebagai

media komunikasi adalah media yang memiliki interface yang nyaman, lalu mempunyai

banyak fitur- fitur unik seperti hastag, hasflag, Topics, marka, video yang bisa di quote,
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maka dari itu membuat para fans K-POP terutama para once nyaman dan alasan Peneliti

menggunakan Akun @Twice_Indonesia sebagai subyek penelitian adalah akun tersebut

memiliki pengikut terbanyak di Twitter di bandingkan akun fanbase TWICE dan akun

tersebut sangat aktif memberitakan informasi seputar TWICE sehingga banyaknya

interaksi dan retweet dari para Followers.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diajukan penelitian adalah Seberapa besar efektivitas brand

ambasador TWICE dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk Scarlett

Whitening Pada Fans TWICE

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian Rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

seberapa besar efektif star ambassador TWICE dalam keputusan pembelian produk

Scarlett Whitening.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan dapat pengembangan ilmu di

bidang Advertising terutama yang berkaitan dengan efektivitas star ambassador /

brand ambasador

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman untuk pemilihan brand

ambasador terutama pada Scarlett Whitening yang menjadi objek penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penelitian

BAB II TINJAUN PUSTAKA
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Bab ini berisikan penelitian terdahulu, konsep dan teori komunikasi

yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Metode penelitian, metode pengumpulan data, serta

key informan dan informan, lalu Teknik Analisa data, Teknik

keabsahan data. Lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil dan pembahasan mengenai hasil yang ditemukan

setelah pengumpulan data.

BAB V KESIMPULAN

Mencakup Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta

saran.

DAFTAR PUSTAKA
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