
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Dewasa ini perkembangan dunia teknologi komunikasi seperi internet, 

menyebabkan semakin mudahnya masyarakat dalam mengkonsumsi dan 

memproduksi informasi. Menurut survei yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII), menjelaskan bahwa lebih 

setengah penduduk indonesia atau sekitar 143 juta orang Indonesia telah 

terhubung dan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi, berbisnis, 

dan sebagainya. 

Tabel 1  Pengguna Internet di Indonesia 4 Tahun Terakhir 

Tahun Jumlah Pengguna Internet 

2014 88,1 Juta Pengguna 

2015 110,2 Juta Pengguna 

2016 132,7 Juta Pengguna 

2017 143,2 Juta Pengguna 
Sumber : APJII Tahun 2018 
 

Dalam 4 tahun terakhir menunjukan peningkatan pengguna internet 

diindonesia. Lebih lanjut, pada sebuah penelitian yang berjudul “Essential Insight 

Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World” 

yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018 (Hootsuite 2018), menunjukkan 

pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 130 juta orang dengan 

persentase sebesar 49 persen dari total populasi. Kemudian, waktu yang 

dihabiskan rata-rata orang Indonesia dalam mengakses media sosial sebanyak 3 

jam 23 menit dalam sehari (Pertiwi 2018). 

Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat aktif dalam 

menggunakan internet maupun media sosial, sehingga fenomena ini membuka 

peluang bagi para pelaku bisnis untuk memanfaatkannya. Pada praktiknya, media 

sosial tidak hanya berguna sebagai sarana berkomunikasi atau hiburan semata, 

melainkan memiliki posisi penting dalam dunia bisnis sebagai media atau alat 

pendukung komunikasi pemasaran (Rugova dan Prenaj 2016). Mengingat dengan 

dukungan teknologi informasi seperti internet dan media sosial, membuat perilaku 

konsumen saat ini lebih ketat. Dengan kata lain, mereka jauh lebih selektif dan 

penuh dengan pertimbang untuk memilih suatu produk (Lange dan Elliot 2012). 

Perilaku yang selektif dan penuh pertimbangan ini yang mendorong konsumen 

untuk lebih dahulu mengumpulkan dan mencari informasi, serta opini atau 

pendapat tentang sebuah produk dari konsumen lainnya (Attia, Aziz, dan 

Friedman 2012).  

Ketika seorang konsumen memutuskan untuk membeli sebuah produk yang 

didasarkan pada informasi, rekomendasi, nasihat, maupun bentuk ajakan dari 

konsumen lainnya, maka hubungan ini disebut sebagai Word of Mouth (WOM) 

(Maisam Maisam dan Mahsa 2016). Menurut Kotler dan Keller (2011), Word of 

mouth adalah komunikasi pemasaran yang berhubungan dengan pengalaman 

membeli atau menggunakan produk dan jasa yang mana dilakukan oleh individu, 
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baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk bauran promosi (promotion mix) 

ini diharapkan dapat mengkomunikasikan secara baik (Positif) kepada konsumen 

lainnya.  

Word of Mouth menjadi salah satu proses komunikasi pemasaran baru, 

yakni berupa pemberian rekomendasi, baik secara individu maupun kelompok 

terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi 

secara personal. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti 

internet dan media social, maka turut serta dalam mempengaruhi pola operasional 

dari WOM itu sendiri. Oleh karena itu, pola pertukaran informasi dan 

pengetahuan secara online pada internet dan media sosial tersebut, dikenal sebagai 

Electronic Word-of-Mouth (eWOM) (Charo 2015).  

Adanya rekomendasi ataupun review yang diberikan konsumen atas 

pengalamannya dalam sebuah Platform Review atau bentuk saluran lainnya, akan 

dapat mempengaruhi Citra Merek dan Minat Beli konsumen atas produk tersebut 

(Jalilvand & Samiei 2012). Hal ini akan terealisasi dengan baik apabila konsumen 

puas dengan produk yang dikonsumsinya. Rasa puas consumen akan diungkapkan 

dengan cara menyebarkan konten informasi yang positif terkait produk. Dengan 

cara demikian, maka eWOM dapat mendorong timbulnya Citra Merek yang baik 

dalam benak konsumen dan meningkatkan Minat Beli (Samuel dan Lianto 2014).  

Pesatnya dunia bisnis di Indonesia, berdampak kepada semakin dituntutnya 

perusahaan untuk secara kreatif dan konsisten mengembangkan stategi-strategi 

pemasaran yang lebih adaptif sesuai dengan perkembangan zamannya. Terutama 

di era teknologi seperti sekarang ini. Sebab teknologi informasi telah memasuki 

pasar utama dan dikembangkan lebih jauh menjadi apa yang disebut sebagai new 

wave technology, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan konektivitas dan 

interaktifitas antar individu dan kelompok (Kotler et al. 2010). 

Salah satu industri di Indonesia yang sedang dan semakin berkembang, 

yakni industri pengolahan susu. Menurut Sanny (dalam Rachman et al. 2017) 

industri pengolahan susu di Indonesia diprediksi akan tumbuh sebesar 10 persen 

pertahun, seiring dengan tumbuhnya industri makanan dan minuman yang 

menggunakan susu sebagai bahan baku. Tidak hanya itu, seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat susu untuk 

kesehatan, merupakan peluang bagi perusahaan susu olahan untuk menciptakan 

varian-varian baru susu olahan.  

Yogurt sebagai varian dari susu olahan merupakan jenis minuman yang 

berasal dari fermentasi susu. Kata yoghurt berasal dari bahasa Turki yoğurt 

(pengucapan: [jɔˈurt]) diambil dari kata sifat „yoğun‟, yang berarti “padat” dan 

“tebal”, atau dari kata kerja yoğurmak, yang berarti “memijat” dan kemungkinan 

berarti “membuat padat” aslinya. Terbentuknya yogurt disebabkan oleh adanya 

fermentasi gula dan susu sehingga menjadi asam laktat. Hal ini yang membuat 

yogurt terasa agak kental dan kenyal, serta rasa asam yang khas dimilikinya. 

Kekhasan ini yang membuat yogurt cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. 

Tidak hanya rasanya yang khas dan enak, lebih jauh yogurt memiliki banyak 

kandungan manfaat di dalamnya. Menurut Ejtahed et al. (2012) di dalam yogurt 

terkandung probiotik, yaitu makanan fungsional yang bisa memberikan khasiat 

antidiabetes dan antioksidan. 

Saat ini terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yogurt 

diindonesia, salah satunya yaitu PT. Heavenly Nutrition Indonesia yang masih 
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kerabat PT. Nutrifood Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 oleh 

Kwik Dien Hong. Perusahaan yang masih terafiliasi Nutrifood dengan cepat dapat 

diterima di pasar Indonesia dan menjadikannnya populer di kalangan menengah 

keatas lewat dua variannya yaitu Greek Yogurt dan Fruit & Veggies Yogurt 

(Ivonne Aryanti, marketing director heavenly blush). Dengan menggunakan 

media website dan media sosial, Produk Heavenly Blush menempatkan dirinya 

cepat diterima oleh konsumen pecinta yogurt. Kendati demikian, Heavenly Blush 

tidak sendirian bermain di pasar yogurt. Ada beberapa merek yang turut 

meramaikan pasar yogurt di Indonesia, seperti Activia dan Cimory. Perusahaan 

perlu memanfaatkan peluang sehingga besar kemungkinan perusahaan dapat terus 

berkompetisi dan konsisten dalam menjalankan bisnisnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Electronic Word-of-mouth (eWOM) merupakan salah satu hal yang penting 

bagi pemasar di era new wave technology seperti sekarang ini. New wave 

technology ini meliputi tiga kekuatan utama : komputer dan telpon genggam yang 

murah, internet murah, dan open source. Kemunculan new wave technology ini 

menandai suatu era yang oleh Scott McNeally disebut sebagai masa partisipasi, 

dimana setiap orang membuat berita, ide dan hiburan, sekaligus 

mengkonsumsinya. Salah satu yang memungkinkan terjadinya new wave 

technology adalah kemunculan media sosial (Kotler et al. 2010).  

Hal ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksmi dan 

Oktavani (2016) dan juga Jalilvand dan Samiei (2012) bahwa eWOM merupakan 

instrumen pembentukan citra merek dan minat membeli konsumen. eWOM 

sendiri akan lebih diuntungkan mengingat sifatnya yang low cost dan High 

Impact. Terutama jika eWOM diaplikasikan pada produk yang tinggi tingkat 

kompetisinya, seperti produk yogurt di Indonesia. Melihat hal demikian, maka 

eWOM dan citra merek berperan sentral dalam rangka mempengaruhi Citra 

Merek dan Minat Membeli konsumen, sehingga produk-produk yogurt dari 

Heavenly Blush mampu menjadi leading market dalam pasar industri susu olahan 

di Indonesia. Akan tetapi saat ini belum ada penelitian yang mengungkapkan 

apakah eWOM benar dapat mempengaruhi citra merek dan minat membeli produk 

yogurt Heavenly Blush. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh antara eWOM terhadap Citra Merek produk 

Heavenly Blush? 

2. Bagaimana pengaruh eWOM terhadap Minat Membeli produk Heavenly 

Blush? 

3. Bagaimana pengaruh Citra Merek terhadap Minat Membeli produk 

Heavenly Blush? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Dari penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 
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1. Menganalisis pengaruh antara eWOM terhadap Citra Merek produk 

Heavenly Blush. 

2. Menganalisis pengaruh eWOM terhadap Minat Membeli produk Heavenly 

Blush. 

3. Menganalisis pengaruh Citra Merek terhadap Minta Membeli produk 

Heavenly Blush. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Akademisi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian terkait atau penelitian lain selanjutnya yang terkait dengan 

fenomena eWOM, Citra Merek, dan Minat Beli. 

2. Pelaku Usaha 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif saran dan 

pertimbangan bagi pelaku usaha dalam rangka memajukan maupun 

mengembangkan usahanya ke depan dalam perspektif eWOM (Electronic 

Word of Mouth), Citra Merek, maupun Minat Membeli Konsumen 

3. Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi pemerintah dalam kebijakannya untuk mendorong dan 

mengembangkan ekonomi kreatif berbasis internet. Terlebih produk 

yogurt merupakan produk olahan susu yang kaya akan manfaat, yang 

mana dapat membantu meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian eWOM, citra merek, 

dan minat membeli produk yogurt Heavenly Blush. Penelitian hanya mengukur 

pengaruh variabel tanpa menggunakan pendekatan TPB (planned behavior 

theory). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Promosi 

Kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran 

perusahaan, yang isinya memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen 

tentang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan 

promosi merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan 

atau konsumen. Promosi merupakan bagian penting dari pemasaran, karena pihak 

perusahaan berharap dengan promosi yang dilaksanakan secara efektif dapat 

meningkatkan kualitas produk atau jasa perusahaan sesuai dengan target penjualan 
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