
1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 
Tingginya pertumbuhan pengguna internet dan hadirnya kanal media 

sosial kini mendorong para pelaku bisnis untuk adaptif terhadap strategi promosi 
penjualan, strategi komunikasi pemasaran memasuki era new media. Platform 
media sosial yang tumbuh semakin pesat menciptakan tren sekaligus 
menghadirkan tantangan dan peluang baru terutama di industri makanan dan 
minuman. Media sosial adalah salah satu kesempatan terbesar yang dimiliki 
perusahaan untuk berhubungan langsung dengan konsumennya. Strategi e-
marketing yang tepat dengan menghubungkan orang-orang di platform media 
sosial, Rouckova (2015) menjadi strategi yang dapat digunakan untuk promosi 
produk baru. Saat ini, perusahaan mengalokasikan sumber daya mereka untuk 
mengidentifikasi cara memanfaatkan media sosial yang menguntungkan (Kaplan 
dan Haenlein 2010). Media sosial kini menjadi alat baru bagi konsumen untuk 
mencari informasi dan rekomendasi terkait konten produk yang objektif. 
Penjualan berbasis iklan di sosial media kini menjadi tren bagi perusahaan yang 
dinilai efektif dan mampu membangun social engagement atau keterlibatan 
masyarakat, Nielsen (2011). Salah satu jalur komunikasi tersebut adalah melalui 
Blog. Saluran komunikasi blog mampu membangun komunikasi dua arah atau 
interaksi engagement antara pembaca dan penulis blog (blogger). 

 

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII 2019) 

Gambar 1  Hasil survey tren pengguna internet dan media sosial tahun 2019 
 

Berdasarkan preskpektif pemasaran digital, kini kemajuan dalam teknologi 
berbasis internet telah menghasilkan perubahan radikal pada gaya komunikasi 
sosial dan bisnis, pada gambar 1 menunjukkan tren penggunaan internet dan 
media sosial. Para pemasar melihat peluang para pengguna media sosial dengan 
latar belakang ekonomi yang baik sangat mendominasi penetrasi pengguna sosial 
media. Pada laporan yang disampaikan oleh teknopreneur 2017 menyampaikan 
bahwa penetrasi pengguna internet berdasarkan level ekonomi kelas sosial 
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ekonomi atas mencapai 93.10 persen yang menunjukkan peluang besar pemasar 
khususnya pemasar produk telekomunikasi untuk beriklan melalui media sosial.  

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII 2019) 

Gambar 2  Penetrasi pengguna internet berdasar level ekonomi tahun 2019 
 

Selain fenomena pada gambar 2, pemasar ataupun industri juga melihat 
bahwa beriklan di media sosial memiliki keuntungan dalam hal biaya pemasaran 
yang rendah, berdasarkan penelitian Nielsen (2016). Data yang dikeluarkan oleh 
Nielsen (2012) juga menyebutkan bahwa sebesar 47 persen pengguna media 
sosial melakukan interaksi antar sesama penggunanya, dan sebesar 70 persen 
pengguna media sosial melakukan aktivitas di kanal media sosialnya dengan 
membaca pengalaman belanja online pengguna media sosial lainnya.  

Studi yang dilakukan oleh Rehman dan Anwar (2013) tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi sikap konsumen dan niat terhadap konten produk yang 
dihasilkan para pemilik akun youtube (situs web berbagi video secara online) 
mengkonfirmasi bahwa konten terkait produk yang dibagikan pada kanal media 
sosial youtube dianggap lebih kredibel dan berguna daripada informasi produk 
yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, karena para Youtuber dianggap lebih 
objektif dan tidak memihak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Park, 
Lee, dan Han (2007) menemukan bahwa ketika jumlah ulasan konsumen 
meningkat, hal tersebut memungkinkan calon konsumen untuk merasionalisasi 
keinginan mereka membeli produk dikarenakan kesan bahwa banyak konsumen 
telah membelinya. Menurut Brooker (1981) untuk mengurangi risiko, konsumen 
akan mengumpulkan informasi produk dan melihat tingkat keterlibatan konsumen 
pada produk tersebut. Strategi mengurangi risiko oleh konsumen diadopsi ketika 
mereka memikirkan pembelian Kim (2001).  Selama beberapa tahun terakhir 
penelitian tentang Electronic Word of Mouth (e-WOM) banyak dilakukan terkait  
pernyataan positif atau negatif suatu produk atau jasa yang disampaikan melalui 
media elektronik. Komunikasi pemasaran melalui review atau ulasan produk yang 
dibagikan secara online oleh para influencer atau pemilik akun dengan jumlah 
pengikut yang sangat banyak, public figure atau orang terkenal seperti artis, 
pejabat telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Jiang (2013) yang 



3 
 

 
	

menyatakan pentingnya membaca ulasan online sebelum konsumen memutuskan 
membeli. Salah satu user-generated content di marketing digital adalah blogger. 
Blogger telah dilihat sebagai tipe baru dari suatu electronic word of mouth 
(eWOM) (Osman et al. 2009). Di Indonesia pengguna sosial media dengan 
platform blog dengan penulis yang disebut blogger menunjukkan tren yang cukup 
tinggi.  Pada tahun 2015 jumlah blogger mencapai 3.5 persen dari 88.1 juta 
pengguna internet di tanah air (antaranews.com). Para pembaca blog mempunyai 
motivasi kuat untuk membaca blog suatu produk untuk mencari pengetahun atau 
informasi Huang (2010). Blogger mulai diajak bekerjasama oleh para pemasar 
suatu perusahaan untuk membuat konten berdasarkan pengalaman pribadi mereka 
terhadap suatu produk (sponsored blogger). Hal ini merupakan bagian dari tren 
pemasaran digital dari komunikasi satu arah ke percakapan interaksi dua arah atau 
engagement, konten yang dibagikan oleh blogger terkait pengalaman mereka 
terhadap produk tertentu membentuk engagement atau interaksi dari para 
followers atau pembaca blog. 

Kehadiran blogger dalam komunikasi pemasaran digital menjadi bagian 
dari proses pengambilan keputusan saat konsumen akan melakukan pembelian. 
Pada technology acceptance model (TAM), Davis (1986) mengemukakan bahwa 
manfaat yang dirasakan atau perceived usefulness akan mempengaruhi sikap. Hal 
tersebut artinya bahwa manfaat yang dirasakan berdasarkan rekomendasi para 
blogger terkait produk yang disampaikan di kanal sosial medianya berpengaruh 
positif terhadap sikap konsumen. Demikian pula terhadap kredibilitas blogger 
diyakini menjadi unsur pendukung pada sikap konsumen terhadap konten yang 
dibuat oleh blogger. Penelitian tentang efek ulasan konsumen online 
mengkonfirmasi bahwa kredibilitas sumber yang dirasakan dari pengulas 
konsumen online secara signifikan mempengaruhi niat pembelian konsumen lain. 
Para blogger secara terbuka menulis secara online tentang persepsi dan 
pengalaman pribadi mereka terhadap berbagai produk dan jasa yang dianggap 
memiliki kredibilitas lebih tinggi daripada konten yang dihasilkan oleh pemasar. 
Berdasarkan hal tersebut, unsur komersial dari blog yang dibuat oleh konsumen 
telah mendapatkan banyak perhatian (Corcoran 2010). Pada penelitian 
sebelumnya juga disebutkan bahwa ulasan online memiliki peran penting dalam 
keputusan pembelian cara konsumen menceritakan pengalaman pribadinya 
terhadap suatu produk. Hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan 
penulisnya karena hal tersebut menimbulkan sikap dan minat pembelian 
pembacanya terhadap produk yang diceritakan (Hansen et al 2014 dan Smith et al 
2005). Konsumen yang mengumpulkan lebih banyak informasi dari sumber online 
melaporkan minat yang lebih besar pada produk atau perusahaan yang pada 
akhirnya dapat mengarah pada perilaku pembelian.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh hsu et al. (2013) yang berjudul “The 
effects of blogger recommendations on customer’s online shopping intention” 
telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara perceived usefulness of 
blogger recommendation terhadap minat beli konsumen. Blogger memproduksi 
konten melalui content management system (CMS) sebagai sebuah platform 
pengelolaan produksi konten di web yang telah tersedia pada layanan blog dan 
seiring dengan tingginya pengguna kanal media sosial seperti Instagram, 
Facebook dan Twitter, kini blogger yang memiliki reputasi tinggi  telah menjadi 
partner suatu perusahaan (sponsored blogger) sebagai mediator konten dengan 
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menulis konten produk di kanal media sosial yang dimilikinya dan menyebarkan 
konten produk berdasarkan pengalaman pribadinya dalam bentuk review atau 
ulasan hingga rekomendasi.  

Aplikasi internet berupa blog (weblog) telah menunjukkan pertumbuhan 
luar biasa. Blog menjadi saluran komunikasi yang mampu merekam jejak digital 
suatu ulasan sehingga mudah dicari dengan kata kunci atau yang dikenal dengan 
hashtag pada search engine atau mesin pencari online yaitu Google. Weblog 
menjadi salah satu media sosial yang mampu membangun engagement atau 
interaksi antara blogger dengan pembacanya. Pada penelitian sebelumnya blog 
dapat dianggap sebagai referensi yang digunakan khalayak untuk mengumpulkan 
berbagai informasi terhadap suatu produk tertentu dan dapat secara signifikan 
mempengaruhi niat penggunaan para pengguna. Blog menjadi terkenal dalam 
beberapa tahun terakhir mencapai status sebagai bagian kunci dari budaya online. 
Kehadiran blogger yang tumbuh dengan pesat dan jumlah pembaca blog yang 
terus bertambah menjadi peluang bagi perusahaan sebagai saluran pemasaran 
baru. Perusahaan kini mulai menjalin kerjasama dengan para blogger yang 
memiliki reputasi tinggi dengan performa muatan konten positif, reputasi blogger 

baik, banyaknya jumlah follower yang dimiliki serta tingginya traffic di web-blog 
mereka, blogger bereputasi tinggi ini sering disebut dengan blogger influencer. 
Jumlah follower dan jumlah traffic pengunjung yang tinggi tiap harinya pada situs 
weblog menjadi daya tarik tersendiri bagi pemasar untuk memasarkan produk 
mereka. Dibandingkan dengan beriklan di media konvensional seperti koran dan 
majalah yang harus mengeluarkan biaya promosi yang relatif tinggi.  

Reputasi blogger yang tinggi memberikan peluang mereka di undang 
menjadi mitra beberapa perusahaan sebagai media komunikasi pemasaran 
perusahaan untuk memasarkan produk baru hingga re-branding melalui 
penyebaran konten ulasan produk kepada khalayak dengan tujuan interaksi dan 
sikap pembaca blog hingga minat pembelian dapat terwujud. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Yeung dan Paul (2014) yang berjudul “The effects of 
review valence in organic versus sponsored blog sites on perceived credibility, 
brand attitude, and behavioural intention” disebutkan bahwa kredibilitas blogger 
dapat mempengaruhi sikap merek hingga minat beli konsumen. Kekuatan konten 
yang disebarkan oleh blogger kepada khalayak mampu menjadi referensi sebelum 
konsumen memutuskan membeli suatu produk. Optimalisasi blogger dalam 
komunikasi pemasaran kepada khalayak dianggap dapat menghemat biaya cukup 
tinggi bagi perusahaan. Menurut Wegert (2010) dalam tulisannya yang berjudul 
My Yearbook mengungkapkan bahwa sebanyak 81 persen konsumen mencari 
masukan sebelum mereka melakukan pembelian melalui situs sosial dan 
ditemukan bahwa 74 persen dari mereka menerima masukan tersebut dan 
akhirnya memutuskan untuk membeli.  

Pada bulan Maret 2019 PT. Greensfield Yogurt Indonesia yang 
memproduksi susu fermentasi atau yogurt mengadakan acara blogger gathering 
dengan mengundang para blogger influencer untuk new product launching atau 
peluncuran produk baru Greensfield Yogurt Drink di Jakarta. Pada kegiatan ini 
manajemen PT. Greensfield Indonesia memaksimalkan kapasitas blogger 
influencer sebagai pengguna media sosial aktif untuk menyebarluaskan produk 
terbaru mereka yaitu minuman Greensfield Yogurt Drink kepada khalayak. Model 
komunikasi e-WOM yang digunakan oleh para blogger untuk memperkenalkan 
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produk baru Greensfield Yogurt Drink melalui ulasan berdasarkan pengalaman 
pribadi mereka terkait informasi teknis manfaat dan kegunaan dalam bentuk 
tulisan dan gambar.  

 
 

Perumusan Masalah 
 

Dari Penelitian Hsu et al. (2013) yang meneliti pengaruh rekomendasi 
blogger terhadap perilaku pembeli online yang mendefinisikan Perceived 
Usefulness atau persepsi manfaat dari rekomendasi blogger bagi para pembaca 
blog bahwa rekomendasi produk melalui online dinilai tidak memiliki unsur 
komersial dibandingkan informasi/iklan komersial yang ada di media 
konvensional (televisi, radio). Penelitian Yeung dan Paul (2014) yang meneliti 
efektifitas sponsor blogger melalui perceived credibility blogger atau persepsi 
kredibiltas blogger dengan variabel trustworthiness atau kepercayaan terhadap 
blogger sebagai kredibilitas blogger yang dipersepsikan oleh konsumen. Attitude 
toward brand atau sikap/perilaku konsumen terhadap merek suatu produk setelah 
membaca konten/rekomendasi blogger. Perceived usefulness of bogger 
recommendation atau persepsi manfaat yang diberikan dari rekomendasi blogger 
sebagai efek dari ulasan roduk yang dilakukan oleh blogger apakah berpengaruh 
terhadap tingkat interaksi konsumen dan sikap konsumen terhadap merek suatu 
produk. Mengacu dari penelitian Hsu et al. (2013) bahwa blogger yang memiliki 
reputasi yang tinggi diketahui ada hubungan positif terhadap persepsi manfaat dan 
sikap pembeli. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka 
permasalahan penelitian berkaitan dengan minat pembelian konsumen, adalah:  

 
1. Bagaimana pengaruh trustworthiness atau kepercayaan terhadap perceived 

usefulness of blogger recommendation atau persepsi manfaat dari rekomendasi 
blogger 

2. Bagaimana pengaruh perceived usefulness of blogger recommendation atau 
persepsi manfaat dari rekomendasi blogger terhadap consumers engagement 
atau interaksi konsumen 

3. Bagaimana pengaruh trustworthiness atau kepercayaan terhadap attitude 
toward brand atau sikap pembaca blog atas merek suatu produk 

4. Bagaimana pengaruh perceived usefulness of blogger recommendation 
terhadap attitude toward brand 

5. Bagaimana pengaruh consumers engagement atau interaksi konsumen 
terhadap attitude toward brand atau sikap pembaca blog atas merek suatu 
produk 

6. Bagaimana pengaruh attitude toward brand atau sikap pembaca blog atas 
merek suatu produk terhadap purchase intention atau minat pembelian 

 
Tujuan Penelitian 

 
1. Menganalisis pengaruh trustworthiness atau kepercayaan terhadap perceived 

of usefulness of blogger recommendation atau persepsi manfaat dari 
rekomendasi blogger 
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2. Menganalisis pengaruh Perceived usefulness of blogger recommendation atau 
persepsi mafaaat rekomendasi blogger terhadap consumers engagement atau 
interaksi konsumen 

3. Menganalisis pengaruh trustworthiness atau kepercayaan terhadap attitude 
toward brand atau sikap pembaca blog terhadap merek suatu produk 

4. Menganalisis pengaruh perceived usefulness of blogger recommendation atau 
persepsi manfaat rekomendasi blogger terhadap attitude toward brand atau 
sikap pembaca blog terhadap merek suatu produk 

5. Menganalisis pengaruh consumers engagement atau interaksi konsumen 
terhadap attitude toward brand sikap pembaca blog atas merek suatu produk 

6. Menganalisis pengaruh attitude toward brand sikap pembaca blog atas merek 
suatu produk terhadap purchase intention atau minat pembelian 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kajian empiris dan 

memperkaya literatur penelitian cara media sosial marketing yang digunakan 
oleh industri komunikasi dimana dalam hal ini blogger sebagai moderator 
pemasaran dalam menyebarkan ulasan konten rekomendasi produk kepada 
khalayak kaitannya dengan kemampuan menciptakan minat membeli pada 
konsumen 

2. Bagi praktisi, khsususnya adalah para pelaku bisnis sebagai pemilik 
perusahaan, penelitian ini mampu menjadi referensi dalam melakukan 
komunikasi pemasaran yang efektif melalui penggiat sosial media yaitu 
blogger 

3. Bagi Perusahaan, penelitian ini menjawab sejauh mana efektifitas komunikasi 
marketing melalui blogger sebagai pembuat konten produk berdasarkan 
pengalaman pribadi mereka yang dibagikan melalui kanal media sosial yang 
dimilikinya kepada khalayak. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Berdasarkan penjelasan diatas, Ruang lingkup penelitian meliputi : 
1. Penelitian hanya dilakukan pada produk Greensfield Yogurt Drink. 
2. Variabel penelitian adalah: Trustworthiness, Perceived usefulness of 

Blogger Recommendation, Consumers Enggagement, Attitude Toward 
Brand, dan Purchase Intention.  

3. Responden penelitian adalah pengguna media sosial yaitu pembaca blog 
yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Makassar dan beberapa 
kota lainnya di pulau Jawa serta Bali.  

4. Penelitian hanya meneliti aktivitas pemasaran secara online dengan 
menggunakan jasa para penulis online yaitu blogger yang memiliki 
webblog yang telah ditentukan oleh peneliti. 

5. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi ada (pengaruh nyata) atau 
tidak ada (pengaruh tidak nyata) pengaruh masing-masing variabel. 
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6. Objek penelitian telah ditentukan oleh peneliti yaitu terbatas pada tiga 
blogger sponsor yang mengulas tentang makanan dan minuman yaitu 
eatntreat.com, jajanbeken.com dan myfunfooddiary.com  
 

	
	

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Webblog 
 
Webblog merupakan salah satu jenis media siber yang berisi tentang jurnal 

pribadi, memiliki tautan dan juga terdapat kolom komentar tempat pembaca dan 
pemilik blog bisa beradaptasi (Nasrullah 2014). Webblog menjadi media 
periklanan di era siber dengan memberikan kemudahan melalui kata kunci yang 
secara otomatis akan terekam dalam mesin-mesin pencari seperti Google dan 
Yahoo bahkan untuk tagar (hastag) di media sosial seperti Twitter dan Instagram. 
Blog biasa disebut sebagai situs web yang terdiri dari posting blog atau konten 
yang ditulis oleh seseorang yang disebut Blogger dengan gaya bahasa yang tidak 
formal, menyampaikan konten dengan gaya bahasa sehari-hari. Blog sering 
dikonseptualisasikan sebagai “situs pribadi atau kolaboratif yang sering 
diperbaharui dalam bentuk jurnal diari yang berisi pendapat, informasi dan link 
atau tautan yang mencerminkan minat dan kepribadian penulis (Corcoran et al. 
2007).  

Menurut Rettberg (2013) blog adalah singkatan dari web log yang 
merupakan halaman web informasi yang terdiri dari unit terpisah yang disebut 
posting sejarah "log" berasal dari kisah navigasi laut yang awalnya disebut 
sebagai catatan kronologis peristiwa yang disimpan oleh awak kapal. Istilah blog 
terus dikembangkan hingga kini mendunia dan seperti pada masa lalu 
menggunakan blog untuk mencatat kronologi dalam perkembangannya sekarang 
blog digunakan untuk mencatat kejadian harian dan sebagai media online dan 
menjadi gaya komunikasi baru dari (eWOM) Electronic Word-of-mouth atau 
komunikasi dari mulut ke mulut secara online (Osman et al. 2009). Rettberg 
(2013) juga menyatakan dalam bukunya bahwa artikel blog sangat berbeda dari 
format pada umumnya, namun masih banyak ditemukan tulisan blog yang kurang 
formal, narasi yang dibangun banyak berupa kehidupan pribadi, artistik, 
profesional atau tulisan akademik yang lebih dapat dikemas dalam artikel profil 
dilengkapi dengan sumberdaya multimedia seperti gambar.   

Membuat blog bukan hal sulit bagi seorang blogger, seiring dengan 
tumbuhnya para penulis konten blog diikuti dengan munculnya berbagai 
komunitas blogger sesuai dengan kesamaan visi dan hobi. Komunitas blogger 
telah membuat dan membentuk kriteria tertentu seperti timbal balik, kepercayaan, 
dan hubungan yang berkelanjutan di masa depan yang membuat pendatang baru 
blogger cukup sulit untuk masuk ke komunitas.  

Oleh karena itu, orang akan dapat dengan mudah mencari apa yang 
mereka butuhkan dan ingin ketahui. Tren pencarian melalui platform blog mulai 
dilakukan, ketika konsumen mendapatkan feedback positif dari salah satu  
platform blog maka tingkat interaksi akan terjadi Lee dan Wu (2012). Dengan 




