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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Indonesia saat ini adalah negara yang dinamis dengan berbagai peluang. 

Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan paling konsisten 

diantara negara lainya dalam ekonomi global, dengan kontribusi sebesar 33% dari 

Growth Domestic Product (GDP) ASEAN (Mckinsey Indonesian Consumer 

Report 2015) tentunya indonesia menjadi negara yang menjadi fokus dari banyak 

bisnis. Potensi di Indonesia sendiri tidak terlepas dari belum tergalinya seluruh 

potensi dari indonesia dimana 74% GDP nya di kontribusi oleh 53% populasi di 

kota besar (Mckinsey Indonesia Consumer Report 2015) sedangkan 55% dari 

GDP tersebut di kontribusi oleh 10 kota besar yang tersebar di seluruh indonesia, 

dengan 27 propinsi dan puluhan kota besar lainya, potensi Indonesia yang 

sebenarnya masih belum terlihat. 

Apabila melihat dari tren konsumsi sendiri Indonesia merupakan pasar 

yang sangat besar, dimana populasi indonesia adalah populasi muda, berkembang 

dan berurbanisasi dengan cepat. Ini membuat Indonesia sebagai salah satu pasar 

konsumen yang paling cepat berkembang di dunia. Riset dari Mckinsey di 2015 

menyebutkan bahwa total konsumen urban maupun rural di indonesia mencapai 

70 juta populasi yang optimis terhadap masa depan dan pintar dalam perilaku 

pembelanjaan dan pemilihan produknya. Mengerti dan memahami kebutuhan dari 

sikap yang berkembang tersebut dari salah satu pasar dengan perkembangan 

tercepat di dunia ini menjadi sangat penting bagi para perusahaan yang berharap 

untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 

Dengan makin besarnya daya serap masyarakat indonesia, perusahaan pun 

makin diuntungkan dengan makin banyaknya disposable income (pengeluaran 

yang siap dibelanjakan) dari para konsumen di Indonesia. Dimana terlihat dari 

makin banyaknya populasi kelas menengah di Indonesia menurut laporan World 

Bank 2010 kelas menengah di indonesia telah berkembang dari 38% di 2003 

menjadi 56.6% di 2010. Dimana dalam periode 7 tahun tersebut kelas menengah 

telah meningkat sebesar 61.73%, dengan tujuh juta orang meningkatkan taraf 

hidupnya dari kelas bawah menjadi kelas menengah. Ini juga terlihat dari tren 

penjualan yang dialami oleh produk sekunder seperti pewangi ruangan Stella. 

Dimana dalam 4 tahun terakhir penjualan telah meningkat sebesar 112%. Dengan 

rata-rata perkembangan 20,90% tiap tahunya. Pada tahun 2012 penjualan 

mencapai 398 miliar rupiah dan terus berkembang di tahun berikutnya sebesar 

36% menjadi 541 miliar rupiah pada tahun fiskal 2012 dan kemudian berkembang 

sebesar 21,60% di tahun 2013 menjadi 657 miliar rupiah dan mencapai puncaknya 

pada tahun 2014 dimana penjualan mencapai 844 miliar dengan perkembangan 

penjualan sebesar  28,30%.  

Tetapi pada tahun 2015 penjualan mulai melambat dengan perkembangan 

minus -11% dari tahun sebelumnya menjadi 754 miliar rupiah. Ini disebabkan 

karena melambatnya perekonomian indonesia pada tahun fiskal tersebut, dimana 

para konsumen mulai menghentikan pengeluaran nya untuk barang barang 

sekunder dan menggunakan  disposable income  nya untuk kebutuhan primer dan 

juga tabungan. 
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Gambar 1. Nett Sales Value Pewangi Ruangan Stella 

Sumber : Data internal PT. Megasari Makmur 

 

 Penurunan ini bukan disebabkan dari persaingan di pasar melainkan faktor 

eksternal lainya, ini terlihat dengan stabilnya  market share dari stella sendiri 

selama periode januari 2013 sampai dengan januari 2016 dimana stella memimpin 

dengan market share 60.4% disusul oleh glade dengan 27.3% dan ambipur dengan 

5.7% dimana sisanya di kuasai oleh brand-brand  kecil lainya. 

 

 
 

Gambar 2. Market Share Pewangi ruangan 2012-2015 Nielsen 

Sumber : Data internal PT. Megasari Makmur 

 

 Terlihat bahwa market share stella bergerak secara stabil di 3 tahun 

terakhir. Bahkan apabila melihat tren  market share  yang dimiliki stella sendiri 

cenderung meningkat, dari tahun 2013 yang berada di angka 58,30% meningkat 

secara perlahan ke kisaran 60,40% di 2015. Ini menunjukan bahwa stella masih 

memenangi persaingan dibandingkan dengan brand lainya yang cenderung 

menurun pada periode 4 tahun terakhir, dimana ambipur mengalami penurunan 

sebesar 0,4% dari 6,10% ke angka 5,70% bahkan pesaing terdekat stella yaitu 

Glade mengalami penurunan sekitar 2,4% dari 29,70% di tahun 2012. 
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 Sedangkan pada pengeluaran A&P sendiri, yaitu Advertising & Promotion 

atau pengeluaran iklan dan promosi stella sendiri meningkat cukup besar setiap 

tahunya. Pada tahun 2011 pengeluaran stella 49 miliar rupiah dan meningkat 

sekitar 21 miliar rupiah pada tahun fiskal berikutnya yaitu 70 miliar rupiah di 

tahun 2012 dan meningkat lagi di tahun 2014 dimana pengeluaran iklan dan 

promosi untuk Stella adalah 91 miliar rupiah meningkat sekitar 7 miliar rupiah 

dari tahun sebelumnya yaitu 2013 dimana pengeluaran iklan tahun fiskal tersebut 

hanya 84 miliar rupiah 

 

 
Gambar 3. Pengeluaran A&P Stella 

 Pada tahun 2015 pengeluaran promosi stella masih cukup besar sekitar 86 

miliar rupiah, tetapi peningkatan penjualan tidak sebsar di tahun sebelumnya 

bahkan menurun sekitar -11% ini menjadi indikasi harus dilakukan cara promosi 

lain yang efektif untuk dapat memaksimalkan pengeluaran iklan. Munculnya 

media sosial dalam marketing mix  yang ada sekarang , juga bisa menjadi salah 

satu faktor yang membuat trend pengeluaran iklan menurun. Dimana saat ini 

hampir seluruh produk yang ada di pasaran sudah memilikii akun resmi nya 

masing masing yang menjadi  salah satu saluran mereka dalam 

mengkomunikasikan produk mereka dan menggiring para konsumen ke Path of 

Purchase. 

Perumusan Masalah 

Seiring dengan makin terhubungnya hubungan antara manusia melalui 

internet, para produsen dan pemilik bisnis berlomba-lomba untuk memproduksi 

produk yang dapat menghubungkan individu dengan individu lainya secara masal, 

ini terlihat dengan makin terjangkaunya perangkat komputer ataupun perangkat 

komunikasi lainya seperti telepon genggam. Penerimaan teknologi menjadi sangat 

penting dimana tingkat penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi menjadi 

salah satu faktor penting dalam pemilihan sebuah kanal promosi. Media sosial 

muncul menjadi kanal alternative untuk para perusahaan untuk memasarkan 

produk mereka dan menyebarkan informasi menganai produk mereka. Dan 

aktifitas sosial media, baik itu earned ataupun owned. Menjadi sangat menarik 
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untuk diikuti dimana kedua elemen tersebut adalah jenis aktivitas yang sekarang 

ini terjadi di media sosial. 

Tabel 1. Perbandingan Konsumsi Media 

 

Media 2010 (%) 2013(%) 2010(%) 2013(%) 

TV 98 97 99 99 

Koran 26 19 55 45 

Radio 28 13 47 32 

Tabloid 4 1 25 15 

Internet 23 46 37 61 

 

Sumber : TNS Connected Life Report 2014 

Sedangkan untuk perbandingan kanal akses internet tergambarkan pada 

gambar 4 dibawah, yang menunjukan bahwa penetrasi telepon genggam di 

Indonesia mencapai 74%. Ini menunjukan bahwa penduduk Indonesia 

menghabiskan waktu lebih banyak di telepon genggam mereka dibandingkan 

dengan kanal akses internet lainya 

 
Gambar 4. Perbandingan Kanal Akses Internet 

Sumber : TNS Connected Life Report 2014 

 

Menurut Newman (2011) facebook telah menjadi salah satu jejaring  sosial 

yang paling penting untuk mendapatkan berita. Dimana populasi facebook sama 

dengan negara paling besar ke tiga di dunia. Dan 63 juta orang di Indonesia 

mengakses facebook setidaknya sekali dalam sebulan (emarketer.com). Bisnis 

juga tidak kalah cepat dalam melihat tren ini, dimana menurut research facebook 

2014. 1,5 juta bisnis di Amerika Serikat telah mempunya halaman facebook. 

Para marketeers telah mengadopsi sebuah tipologi untuk aktifitas media 

offline dan online yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu paid media, owned 

media, dan earned media.(Corcoran 2009; Goodall 2009).  Paid media, atau iklan, 

adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (atau agen nya). Owned media 

acivities adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan didalam kanal yang 
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mereka kendalikan atau miliki. Bentuk umum dari owned media termasuk press 

release, brosur, dan post yang dibuat oleh perwakilan perusahaan dalam website 

atau blog resmi dari perusahaan. Sedangkan earned social media adalah aktivitas 

media yang tidak secara langsung dibuat oleh perusahaan tetapi dihasilkan oleh 

entitas lain, seperti konsumen, dalam kasus WOM, atau jurnalis, dalam kasus 

publikasi. Aktivitas marketing dapat membantu menghasilkan earned media 

activities,tetapi marketeers tidak dapat secara langsung menghasilkan aktivitas 

tersebut ( Stephen, Galak 2012).  

Jadi, di dalam penelitian ini akan diteliti faktor penerimaan teknologi, 

faktor owned social media activites. Serta  faktor earned social media activities. 

Selanjutnya pengaruh variable tersebut akan dianalisa pengaruhnya terhadap 

persepsi terhadap fanpage produk dan pada akhirnya digunakan untuk melihat 

purchase intention dari produk yang ada di fanpage tersebut. Pengguna yang 

diteliti adalah para pengguna facebook di Indonesia. Hal ini menjadi menarik 

karena walaupun banyak brand dan bisnis yang telah mempunyai Fanpagenya 

sendiri tetapi belum banyak penelitian yang menunjukan apakah halaman tersebut 

dapat mempengaruhi persepsi dari para calon konsumen ataupun konsumen yang 

sudah ada dari brand tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperlihatkan seberapa pentingnya kanal facebook dalam mempengaruhi 

perilaku konsumen, juga untuk mengatahui apa yang membuat para pengguna 

facebook tetap berkontribusi dalam Fanpage sebuah brand dan juga memberi 

gambaran bagaimana manajemen hubungan pelanggan  di dalam media sosial 

dalam penelitian ini khususnya facebook. Dengan latar belakan tersebut diatas, 

masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan 

sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana pengaruh Penerimaan teknologi terhadap facebook dan 

persepsi fanpage produk di dalamnya. 

2. Bagaimana pengaruh earned dan owned social media activities di 

facebook terhadap Persepsi fanpage produk 

3. Bagaimana pengaruh persepsi terhadap fanpage produk di facebook 

terhadap purchase intention produk fanpage  

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam 

mengenai pengaruh antar variabel yaitu : 

1. Menganalisa pengaruh penerimaan teknologi terhadap persepsi fanpage 

produk 

2. Menganalisa pengaruh earned dan owned social media activities di 

facebook terhadap Persepsi fanpage produk. 

3. Menganalisa pengaruh Persepsi terhadap fanpage produk di facebook 

terhadap purchase intention produk fanpage. 

4. Merancang strategi dalam mengelola sebuah fanpage. Untuk dapat 

membangun persepsi yang baik terhadap sebuah brand dengan harapan 

meningkatkan purchase intention dari para pengguna sosial media. 
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Manfaat Penelitian 

 Dengan diketahuinya pengaruh penerimaan teknologi, earned dan owned 

sosial media activities yang terjadi di facebook diharapkan penelitian ini 

bermanfaat bagi: 

1. Bagi para Brand manager yang menggunakan media sosial untuk 

meningkatkan brand awareness, brand recall, dan purchase intention 

terhadap brand mereka. 

2. Bagi para Agensi untuk bisa membantu para praktisi bisnis untuk 

menciptakan kampanye yang menarik dan efektif dalam ekosistem media 

sosial terutama facebook. 

3. Bagi kalangan akademisi studi ini dapat menambah wawasan literatur 

mengenai aktivitas yang terjadi di sosial media khususnya owned dan  

earned activities di media sosial dan pengaruhnya terhadap purchase 

intention. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi pada pengguna dan pemilik halaman facebook, 

dalam hal ini perusahaan atau brand dan aktivitas yang mereka lakukan di 

dalamnya, karena facebok dinilai sebagai media yang paling mendekati media 

mainstream lainya. Ruang lingkup dari penelitian ini sendiri adalah mengenai 

perilaku para fans dari fanpage dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

mereka terhadap sebuah  fanpage. Untuk kemudian dilihat apakah persepsi 

tersebut mempengaruhi purchase intention atau tidak. dan  Penelitian dilakukan 

dengan penyebaran kuisioner secara online. Responden dalam penelitian ini 

diambil dari fans facebook Stella. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penerimaan Teknologi 

 

 Dalam model davis (1985,1989) perceived ease of use terhadap produk 

berbasis teknologi dan perceived usefulness terhadap produk berbasis teknologi 

dimasukan sebagai faktor utama, sedangkan Childers et al. (2001) memodifikasi 

faktor tersebut dengan menambahkan kesenangan terhadap teknologi untuk 

menjelaskan pengaruhnya terhadap perilaku pembelanjaan online.  

Di pietro et al. (2012) meneliti sampai tahap seperti apa facebook dapat 

mempengaruhi purchase decision dan mengkonfirmasi bahwa kesenangan adalah 

faktor penting dalam penggunaan facebook sebagai perangkat dalam menentukan 

purchase decision. Lee & Paris (2013) mengatakan bahwa pengaruh kepercayaan, 

tingkat keterikatan, dan kesenangan mempunyai efek yang signifikan dalam 

tingkat penerimaan facebook dan intensi mere untuk menghadiri sebuah acara. 

Sejalan dengan penelitian-penelitian di atas, terlihat bagaimana penerimaan 

teknologi menjadi faktor yang menentukan dalam penggunaan facebook sebagai 

tempat mencari informasi sebuah brand melalui halaman resmi sebuah brand.  




