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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penggunaan internet di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia tercatat sejumlah 143.26 

juta pengguna atau 54.68% dari total populasi. Jumlah tersebut lebih tinggi 7% 

dari tahun 2016 yang berjumlah 132.7 juta pengguna. Berdasarkan layanan yang 

diakses, tercatat bahwa 87.12% pengguna internet memanfaatkan jaringan internet 

untuk mengakses media sosial (APJII 2017). 

Tingginya tingkat pemakaian media sosial di Indonesia menjadi peluang 

bagi pebisnis untuk memasarkan produk atau memperkenalkan bisnisnya. Media 

sosial memiliki potensi yang bagus sebagai saluran yang dapat menyebarkan 

informasi secara cepat dan luas dengan harga yang murah. Pada dasarnya media 

sosial merupakan sarana sosialisasi yang dapat menarik perhatian pengguna untuk 

mengunjungi konten yang diunggah oleh pengguna lain. Pemanfaatannya bagi 

pemasar yaitu konten yang diunggah dapat berisi informasi suatu produk yang 

ingin dipasarkan. Menurut Setiadi (2003), komunikasi yang baik dapat 

menginformasikan dan membuat konsumen menyadari kehadiran suatu produk.  

Manfaat media sosial tersebut memunculkan tren terbaru dalam dunia 

pemasaran yaitu word of mouth berupa social media influencer. Influencer 

didefinisikan sebagai pihak yang membentuk perilaku audiensi melalui blog, 

tweets, video dan postingan lain dalam media sosial (Scoble et al. 2006). 

Influencer memiliki kemampuan untuk membentuk informasi yang dibutuhkan 

oleh konsumen dengan cara yang mudah dirasakan dan dipahami oleh konsumen. 

Kehadiran influencer tersebut membuat banyak perusahaan merasa sadar bahwa 

kekuatan media social influencer memiliki dampak terhadap konsumennya. 

Sebelumnya, pemberian informasi produk kepada konsumen adalah tugas 

perusahaan namun, saat ini perusahaan tidak dapat lagi mengontrol penyebaran 

informasi tentang produknya karena konsumen lebih mempercayai informasi yang 

diunggah oleh influencer di media sosial dibanding iklan komersial (Goodman et 

al. 2011). 

Penelitian terdahulu menyataan bahwa rekomendasi influencer memiliki 

tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan keluarga atau teman dan 40% 

konsumen membeli produk yang digunakan oleh influencer di media sosial 

(Sekhon et al. 2016). Banyak pengguna internet yang mengikuti akun media sosial 

influencer karena mereka membutuhkan orientasi dan pedoman dalam bidang 

tertentu.  

Influencer pada umumnya memiliki keahlian di bidangnya masing-masing 

seperti bidang fashion, kuliner, kecantikan, parenting dan lain-lain ( Loeper et al. 

2014). Mereka sering melakukan review produk yang masih berkaitan dengan 

keahlian masing-masing contohnya yaitu beauty influencer yang sering 

mengunggah review produk kecantikan di media sosial. Saat ini banyak beauty 

influencer bermunculan di media sosial karena tingginya antusiasme masyarakat 

terhadap produk kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan wanita 

dalam menunjang penampilan agar terlihat menarik. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, perusahaan mulai berlomba-lomba melakukan terobosan terbaru di 
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bidang kosmetik agar dapat menarik perhatian konsumen. Beberapa periode ini 

tercatat bahwa pencapaian pasar industri kosmetik di Indonesia terus meningkat 

tiap tahun. Berdasarkan riset oleh Dunia Industri (2015) pasar industri kosmetik 

nasional tumbuh sebanyak 9% dengan nilai penjualan yang mencapai Rp64.34 

triliun, nilai tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu 2014 sebesar 

Rp59.03 triliun. Sementara itu, sepanjang periode 2010 hingga 2015 pasar 

kosmetik lokal meningkat rata-rata hingga 13.6% per tahun.   

Salah satu merk kosmetik lokal buatan Indonesia yang sedang berkembang 

yaitu Makeover. Makeover adalah produk kosmetik yang diluncurkan oleh PT 

Paragon Technology and Innovation di tahun 2010. Makeover menyediakan 

berbagai macam produk dan warna berkualitas dengan harga terjangkau serta 

mudah didapatkan. Dalam melakukan pemasaran, Makeover melakukan kerja 

sama dengan beberapa beauty influencer atau beauty enthusiast untuk melakukan 

review produk secara rutin di media sosial. Pada dasarnya, Makeover tidak banyak 

melakukan iklan konvesional di media massa seperti televisi. Guna mencapai 

target audiensi secara tepat, Makeover sering menggelar event marketing seperti 

bazzar atau beauty class yang dihadiri oleh beauty influencer. Dalam strategi 

marketing tersebut, beauty influencer memiliki peran penting sebagai pihak ketiga 

yang menghubungkan Makeover dengan konsumen agar informasi produk dapat 

tersampaikan dengan baik. 

Menurut Solomon (2017), ketika seseorang membagikan opini tentang 

suatu produk melalui jaringan sosial terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai 

yaitu membentuk kesan yang mereka ciptakan untuk orang lain, mengekspresikan 

perasaan dan reaksi mereka terhadap suatu produk, membagikan dan mendapatkan 

informasi, membentuk ikatan dengan orang lain dan mempengaruhi orang lain 

untuk mengubah pendapat mereka. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, 

promosi yang dilakukan melalui media sosial memiliki beberapa kelebihan yaitu 

adanya massa dengan jumlah yang besar dan memiliki peluang tinggi untuk 

mempengaruhi pengguna internet lainnya (Kaplan dan Haenlin 2010).  

Menurut Schivinski dan Dabrowski (2015), semakin intens promosi yang 

dilakukan melalui media sosial maka brand equity suatu produk dapat meningkat. 

Sementara itu, Kim dan Ko (2012) mengungkapkan bahwa pengaturan brand 

equity di media sosial dapat mempengaruhi respon pembelian pada konsumen.  

Brand equity adalah sekumpulan dimensi merk yang yang terkait dengan 

sebuah merk, nama, symbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh suatu produk (Sumarwan 2009). Merk yang kuat dalam persaingan 

pasar adalah tujuan utama perusahaan karena memberikan banyak manfaat seperti 

mengurangi resiko, meningkatkan keuntungan, memberi kesempatan untuk 

kerjasama dengan pihak lain dan perluasan merk (Schiffman dan Kanuk 2004).  

Salah satu komponen penting yang mempengaruhi brand equity adalah 

adanya brand image. Brand image memiliki konsep yang penting untuk 

diterapkan dalam konsep pemasaran karena berkaitan dengan refleksi asosiasi 

merk yang berkesan bagi konsumen. Asosiasi merk adalah sejumlah informasi 

produk yang terikat ke dalam ingatan konsumen dan mempengaruhi arti produk 

tersebut bagi konsumen (Keller 2013).  

Menurut Khan (2016) dalam pembelian suatu produk, konsumen tidak 

hanya mempertimbangkan brand image namun juga mempertimbangkan 

persamaan antara konsep diri dengan produk tersebut. Konsep diri merupakan 
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persepsi seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri mempengaruhi perilaku 

pembelian seseorang seperti menentukan produk mana yang sesuai dengan 

karakternya atau jasa seperti apa yang dibutuhkan. Setelah mencocokkan konsep 

diri dengan brand image maka seseorang akan menentukan produk mana yang 

dapat memenuhi kepuasannya (Khan 2016). 

Berdasarkan tahap keputusan pembelian, minat beli timbul dalam proses 

evaluasi dimana konsumen membentuk preferensi antar merk. Pada proses 

tersebut konsumen akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang 

dibeli atas dasar merk dan minat (Kotler dan Keller 2009). Menurut Khan (2016) 

influencer merupakan salah satu pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi 

tahap keputusan pembelian tersebut dengan karakter yang dimiliknya yaitu 

antusiasme yang tinggi terhadap produk, interaksi yang luas di media sosial, 

memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, memiliki kredibilitas tinggi 

dan kepercayaan diri yang besar. Pengaruh beauty influencer di media sosial 

terhadap minat beli dengan variabel intervensi brand image dan konsep diri 

merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut agar perusahaan dapat 

bersaing di era digital marketing saat ini. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah ada 

tentang influencer, brand image¸konsep diri dan minat beli saat ini belum ada 

penelitian yang menggabungkan variabel-variabel tersebut untuk studi di bidang 

kosmetik lokal. Saat ini mayoritas perusahaan kosmetik lokal di Indonesia masih 

banyak yang mengandalkan strategi marketing tradisional seperti melalui televisi, 

surat kabar atau radio. Strategi tersebut dianggap kuno di tengah menjamurnya 

produk-produk kecantikan impor yang banyak mempromosikan produk melalui 

media online sehingga jangkauannya lebih luas. Salah satu contohnya yaitu 

produk kosmetik impor dari Korea Selatan yang saat ini banyak masuk ke 

Indonesia sehingga menjadi tantangan bagi kosmetik lokal. Industri kosmetik 

lokal mulai terhimpit dengan adanya produk kosmetik impor yang volumenya 

membanjiri pasar kosmetik nasional. Menurut Kemenperin (2015) industri lokal 

sulit meningkatkan kinerja bisnisnya akibat penguasaan pangsa pasar produk 

kosmetik impor yang mencapai 60%. Berdasarkan Dunia Industri (2015), pada 

tahun 2012 penjualan kosmetik impor meningkat sebanyak 30% dibanding tahun 

sebelumnya dan diproyeksikan terus meningkat pada tahun selanjutnya. Survey 

yang dilakukan oleh Credit Suisse (2013) terhadap 1500 konsumen menyatakan 

bahwa konsumen cenderung lebih memilih kosmetik impor dibandingkan 

kosmetik lokal. Yunita dan Rosa (2016) menyatakan bahwa faktor yang 

mengakibatkan konsumen cenderung memilih kosmetik impor yaitu konsumen 

merasa tidak familiar dengan produk kosmetik lokal karena iklan dan promosi 

yang dilakukan oleh kosmetik lokal tidak sampai kepada konsumen. Strategi 

promosi melalui social media influencer diduga dapat meningkatkan penjualan 

kosmetik lokal serta memperluas jangkauan promosi agar tidak kalah saing 

dengan produk kosmetik impor. 

Makeover adalah merk kosmetik lokal buatan Indonesia yang saat ini 

sedang berkembang. Pada era persaingan bisnis yang semakin ketat di bidang 
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kosmetik, Makeover dituntut untuk melakukan strategi pemasaran yang efektif 

yang dapat membangun persepsi yang baik di benak konsumen. Menurut Keller 

(2013), guna memperkuat pengenalan produk kepada konsumen, perusahaan harus 

melakukaan strategi periklanan di berbagai media sehingga keberadaan produk 

tersebut dapat melekat di benak masyarakat.  

Pada era digital saat ini muncul tren social media influencer yang 

didefinisikan sebagai pihak ketiga yang dapat membentuk audiensi melalui media 

sosial (Solomon 2017). Jenis influencer yang menekuni bidang kosmetik yaitu 

beauty influencer. Beauty influencer sering memberikan rekomendasi kosmetik 

disertai tips dan cara penggunaan suatu produk kosmetik di media sosial. Hampir 

40% konsumen telah membeli  produk yang direkomendasikan oleh influencer di 

media sosial tersebut (Sekhon et al. 2016). Kegiatan yang dilakukan para 

influencer membuat mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhi  

masyarakat karena tiap tindakan dan perkataan mereka diperhatikan oleh para 

pengguna media sosial  (Khan 2016). Saat ini, pengaruh influencer tersebut 

banyak dimanfaatkan oleh pebisnis untuk memperkenalkan produknya di media 

sosial.  

Menurut Solomon (2017), influencers cenderung memberikan informasi 

produk dengan cara yang tidak formal dan bersifat persuasif. Konten produk yang 

diunggah oleh influencer tidak dapat dikontrol oleh perusahaan dan bisa saja 

mengandung informasi positif, netral atau bahkan negatif tentang produk. Oleh 

sebab itu perlu diteliti lebih lanjut peran beauty influencer dalam mempengaruhi 

minat beli konsumen kosmetik. Berikut merupakan pertanyaan penelitian ini,  

1. Bagaimana pengaruh beauty influencer terhadap minat beli konsumen? 

2. Bagaimana pengaruh beauty influencer terhadap brand image dan konsep diri? 

3. Bagaimana pengaruh brand image dan konsep diri terhadap minat beli 

konsumen? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut, 

1. Menganalisis pengaruh beauty influencer terhadap minat beli konsumen 

2. Menganalisis pengaruh beauty influencer terhadap brand image dan konsep 

diri 

3. Menganalisis pengaruh brand image dan konsep diri terhadap minat beli 

konsumen 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama 

sebagai berikut,  

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai minat beli konsumen 

2. Bagi perusahaan dapat mengetahui rekomendasi pemasaran yang tepat untuk 

meningkatkan minat beli konsumen 

3. Bagi institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian selanjutnya 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada menganalisis pengaruh 

beauty influencer terhadap minat beli konsumen kosmetik. Produk kosmetik yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu produk kosmetik merk Makeover yang 

direkomendasikan oleh beauty influencer di media sosial seperti lipstick, 

foundation, eye shadow, blush on dan produk lainnya.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Minat Beli 

 

Minat beli konsumen pada dasarnya merupakan faktor pendorong dalam 

pengambilaan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Menurut Yamit (2001) 

minat beli konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Menurut Durianto et al. 

(2003) minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu.  

Minat beli merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian suatu produk dengan merek terntentu pengetahuan tentang niat 

beli konsumen terhadap produk perlu diketahui oleh para pemasar untuk 

mendeskripsikan perilaku konsumen pada masa yang akan datang. Minat beli 

terbentuk dari sikap konsumen terhadap suatu produk hal tersebut berasal dari 

keyakinan konsumen terhadap kualitas produk. Semakin rendah keyakinan 

konsumen terhadap suatu produk akan menyebabkan menurunkan minat beli 

konsumen. Minat beli merupakan salah satu faktor pendorong dalam 

pengambilan keputusan pembelian suatu produk. Menurut Assael (2001)  minat 

beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merk tertentu atau 

melakukan tindakan yang berhubungan dengan pembelian setelah diukur dengan 

tingkat kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian. Minat beli pada diri 

konsumen dapat terbentuk karena adanya keyakinan konsumen pada suatu produk. 

Semakin tinggi keyakinan seorang konsumen terhadap produk maka minat beli 

konsumen akan meningkat.  

Minat (Interest) digambarkan sebagai situasi dimana konsumen belum 

melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi 

perilakuk atau tindakan tersebut. Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai 

respon terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian (Kotler dan Armstrong 2008). Minat beli memiliki 

keterkaitan dengan rencana dan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian 

produk pada jumlah dan waktu tertentu (Sumarwan 2011). Menurut Ferdinand 

(2002) minat beli adalah pernyataan konsumen terhadap diri sendiri yang 

merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merk tertentu. 

Sementara itu Kotler dan Armstrong (2008) mengemukakan bahwa tumbuhnya 

minat beli pada diri konsumen didorong oleh rasa ketertarikan terhadap suatu 




