
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan dunia digital yang terjadi 

selama kurang lebih 20 tahun kebelakang memberikan pengaruh yang sangat berarti 

bagi kehidupan manusia dalam mengakses informasi tanpa batasan geografis. 

Dikutip dari tempo.co (2016)a, internet pertama kali go public pada tahun 1991 dari 

proyek Berners-Lee yang bernama World Wide Web, yang sangat familiar saat ini 

kita kenal sebagai “www”. Dalam sejarah perkembangan dunia, saat ini sedang 

terjadi sebuah revolusi baru, yakni Revolusi Industri 4.0. Dikutip dari detiknet.comb 

pada sebuah artikel yang ditulis oleh Noor (2018), konsep ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, ekonom ternama asal Jerman, yang 

mengemukakan revolusi ini telah mengubah hidup dan kerja manusia secara global. 

Revolusi ini muncul pada awal 2018 yang ditandai dengan hadirnya cyber-physical 

system. Tahap dimana industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk 

konektivitas manusia, mesin dan data, atau yang dikenal dengan istilah Internet of 

Things (IoT). Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, Presiden Republik 

Indonesia, Joko Widodo, mengemukakan pemerintah telah siap dengan program 

“Making Indonesia 4.0”. Para generasi muda harus siap dengan perubahan-

perubahan yang ada, terlebih generasi milenial yang dekat dengan digital content 

creator, perintis usaha start up dan media sosial (Jordan Ray 2018 dalam 

detiknews.comc). 

 

Gambar 1  Ranking negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia 

menurut ITU Statista per Juni 2017 

                                                 
a Tempo.co. 2016. Internet dalam sejarah website pertama hadir 25 tahun lalu. [internet]. 

[Diunduh 2018 Maret 30]. Tersedia pada: https://tekno.tempo.co /read/1074366/sebentar-lagi-

tiangong-1-akan-mulai-perlihatkan-bola-api 
b Noor AR. 2018. Mengenal konsep Revolusi Industri 4.0. Detiknet.com [internet]. [diunduh 

2018 Juli 14]. Tersedia pada: https://inet.detik.com/business/d-4041437/mengenal-konsep-revolusi-

industri-40 
c Jordan R. 2018. Jokowi: anak muda harus siap dengan Revolusi Industri 4.0. Detiknew.com 

[internet]. [diunduh 2018 Juli 14]. Tersedia pada: https://news. detik.com/berita/4035590/jokowi-

anak-muda-harus-siap-dengan-revolusi-industri-40  

https://inet.detik.com/business/d-4041437/mengenal-konsep-revolusi-industri-40
https://inet.detik.com/business/d-4041437/mengenal-konsep-revolusi-industri-40
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Di Indonesia sendiri perkembangan internet diawali tahun 90-an yang 

diprakarsai oleh kelompok akademisi, mahasiswa, dan orang-orang yang memiliki 

hobi seputar teknologi komputer dan radio. Silih berganti tahun, berdasarkan data 

yang tersaji pada Gambar 1 yang diperoleh dari ITU (International 

Telecommunication Union) Statista per Juni 2017, kini Indonesia sudah menduduki 

peringkat ke-5 dalam hal jumlah penggunaan Internet tertinggi di dunia. Hal yang 

tidak dapat dipungkiri, internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok 

masyarakat modern yang dikenal dengan sebutan “netizen”. 

 

 

Gambar 2  Penetrasi penggunaan platform media sosial yang paling aktif 

digunakan di Indonesia pada usia 16-64 tahun (sumber: 

globalwebindex Q2 & Q3 2018 dalam hootsuite.com) 

 

Perkembangan teknologi internet membawa pengaruh yang lebih besar 

terhadap kehidupan sosial masyarakat setelah munculnya jejaring sosial atau media 

sosial. Platform media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter telah 

menjadi platform media sosial terbanyak yang digunakan oleh masyarakat 

Indonesia (Gambar 2) untuk dijadikan wadah saling bertukarnya informasi atau 

sekedar membagikan pengalaman kehidupan pribadi pengguna kepada “dunia 

maya”. Dilandasi latar belakang sosial yang memerlukan pengakuan dan eksistensi 

diri di komunitas atau kelompok nya, media sosial memberikan ruang untuk saling 

berinteraksi secara virtual. Berdasarkan data dari US Census Bureau tahun 2016, 

yang dikutip dari tulisan Bales (2016) dalam techinasia.comd, terdapat 79 juta orang 

atau sekitar 30% dari total penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media 

sosial. Angka ini diperkirakan akan terus tumbuh dan berkembang setidaknya 

sebesar 10% di tahun 2017. Dikutip dari cnnindonesia.come, dalam satu hari rata-

rata masyarakat Indonesia mengakses internet sekitar 8 jam 44 menit.  Sementara 

lamanya waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial sebanyak 3 jam 

24 menit per hari. Data yang serupa juga dipaparkan oleh APJI (2017), layanan 

                                                 
d Bales J. 2016. The latest status in web and mobile in Indonesia. Techinasia.com [internet]. 

[diunduh 2018 Maret 30]. Tersedia pada: https://www.techinasia. com/indonesia-web-mobile-

statistics-we-are-social 
e  Bintoro A. 2017. Pengguna internet di Indonesia akses medsos 3 jam per hari. 

Cnnindonesia.com [internet]. [diunduh 2018 May 12]. Tersedia pada: 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171218192500-192263281/ pengguna-internet-di-

indonesia-akses-medsos-3-jam-per-hari 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171218192500-192263281/%20pengguna-internet-di-indonesia-akses-medsos-3-jam-per-hari
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171218192500-192263281/%20pengguna-internet-di-indonesia-akses-medsos-3-jam-per-hari
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yang sering diakses adalah 89% chatting, 87% media sosial, 75% search engine, 

73% melihat gambar/foto, dan 70% melihat video. Tidak mengherankan jika 

Indonesia menjadi salah satu negara pengguna media sosial tertinggi di berbagai 

platform. 

 

Gambar 3  Komposisi pengguna internet berdasarkan kelompok usia menurut 

hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) 

tahun 2017 

 

Media sosial pun pada akhirnya memberikan pengaruh yang sangat berarti 

bagi perubahan habit masyarakat khususnya pada generasi Y (milenial) dan Z. 

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) yang tersaji pada Gambar 3, hampir separuh dari total pengguna 

internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun 

(49,52%). Generasi Y dan Z yang kini berada pada kisaran usia produktif memiliki 

ketergantungan yang cukup tinggi pada media sosial karna generasi tersebut lahir 

dan tumbuh pada era digital yang memberikan kemudahan dalam mengakses 

informasi dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam mengungkapkan opini-

opini pribadinya kepada dunia luar. Kemudahan berkomuniaksi ini pun 

memberikan keleluasaan baginya untuk mengakses opini orang lain terhadap 

sebuah peristiwa/trend yang menjadi minatnya. Disinyalir kini media sosial telah 

menjadi media masa yang mampu menghimpun atau menggiring opini publik 

terhadap suatu peristiwa dan mempengaruhi pola kebiasaan konsumen. 

Follow, subscribe, invite, add menjadi terminologi yang populer untuk 

mengundang atau menjadikan orang-orang yang dianggap penting untuk hadir 

dalam lingkungan media sosial pribadi miliknya. Bahkan seringkali orang-orang 

tersebut mempengaruhinya atau meng-influence dalam berprilaku sehari-hari. Di 

dalam media sosial, sosok orang atau kelompok acuan yang mampu memberikan 

pengaruh disebut sebagai celebgram, blogger, vlogger, youtuber, kol (key opinion 

leader), atau secara garis besar disebut sebagai social media influencer. Jika dahulu 

orang-orang berpengaruh tersebut dikenal sebagai seorang selebriti/artis karna 

eksistensinya membintangi berbagai film atau acara televisi, kini siapa pun bisa 

13-18 tahun; 
17%

19-34 tahun; 
49%

35-54 tahun; 
30%

>54 tahun; 4%

13-18 tahun

19-34 tahun

35-54 tahun

>54 tahun



 

 

4 

menjadi influencer di media sosial. Bahkan terkadang para influencer ini memiliki 

pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan para selebriti karna opini yang 

dilontarkan dianggap lebih murni dan jujur karna berdasarkan pengalaman pribadi 

yang dialami, bukan berdasarkan skenario yang telah di-setting seperti di televisi.  

Seiring dengan perkembangan dunia digital yang ditunjang infrastruktur 

internet yang semakin baik, tentunya turut mendorong perkembangan media sosial 

yang bisa dibilang menggantikan kehadiran televisi sebagai sarana utama/ pusat 

informasi (khususnya di kota-kota besar). Era digital merupakan wujud perubahan 

yang sangat signifikan hingga saat ini dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk 

proses bisnis yang berjalan setiap hari (Hagberg, Sundstrom, dan Egels-Zanden 

2016). Dihadapkan pada kenyataan tersebut, para produsen tidak ingin melewatkan 

hiruk pikuk digital begitu saja. Kini para produsen berlomba-lomba untuk 

melakukan kampanye dan komunikasinya melalui digital, karena tanpa melakukan 

adaptasi terhadap perkembangan digital tersebut, disinyalir para produsen, pelaku 

dibalik sebuah merek/produk, akan kehilangan konsumen potensial di masa 

mendatang. Para produsen dengan cepat mengembangkan strategi marketingnya 

dengan melakukan komunikasi secara digital. Kondisi saat ini memaksa produsen 

untuk bergegas mengaktifkan advertising campaign di media sosial untuk merebut 

perhatian para calon konsumen. Chi, Yeh, dan Tsai (2011) menyatakan jika sebuah 

produk atau jasa ingin cepat dikenal oleh konsumen, maka perusahaan harus 

menitikberatkan perhatiannya pada advertising campaign untuk memaksa 

konsumen mengingat pesan dari produk yang disampaikan. 

Tidak hanya sebatas eksistensi di dunia digital melalui account social media 

resmi (dimiliki dan dikelola oleh perusahaan), para produsen pun menyadari 

kehadiran para influencer yang memiliki kekuatan persuasif bagi audience mereka. 

Komunikasi dengan menggunakan endorser dapat membentuk karakteristik sebuah 

merek dengan cepat dan membantu konsumen memahami fungsi dan karakteristik 

sebuah produk atau jasa. Pada akhirnya, konsumen akan mengingat produk/jasa 

tersebut dan mendorong terbentuknya minat pembelian (Chi, Yeh, dan Tsai 2011). 

Bagi perusahaan, media social influencer dianggap tepat untuk menyampaikan 

pesan kepada potensial konsumen mereka, yakni para digital savvy yang saat ini 

tersebar pada generasi Y (milenial) dan Z. Bentuk pesan yang disampaikan tentunya 

bermacam-macam mulai dari pengenalan produk baru, cara menggunakan sebuah 

produk, tips dan trick, hingga review dan rekomendasi mengenai produk tersebut. 

Intinya para audience diajak untuk turut mencoba produk yang digunakan olehnya. 

Sama halnya bagi para produsen, harapannya tentunya agar pesan yang 

disampaikan tersebut dapat diterima oleh konsumen dengan mudah sehingga 

mampu menggiring konsumen untuk membeli produknya.  

Penelitinan yang dilakukan oleh Lee (2017) memberikan indikasi bahwa 

konsumen yang memiliki ikatan yang kuat dengan seorang endorser diindikasikan 

oleh tingkat kredibilitas, attitude, dan minat beli yang tinggi. Lebih jauh lagi 

penelitian ini juga mengindikasikan bahwa brand attitude memediasi hubungan 

antara attitude seorang endorser dengan minat beli konsumen. Tujuan penggunaan 

seorang endorser dalam sebuah komunikasi iklan/advertising tentunya untuk 

membantu perusahaan memperkenalkan kampanye atau produknya dan pemilihan 

endorser yang tepat merupakan salah satu kunci terpenting. Konsumen akan 

mampu menangkap pesan dengan cepat bila endorser tersebut terkenal, profesional, 

dan menarik yang pada akhirnya mampu membentuk brand image dan minat beli 
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konsumen terhadap produk yang dikampanyekan (Chi, Yeh, dan Huang 2009). 

Sama halnya dengan seorang endorser, seorang media sosial influencer, yang 

secara aktif berkomunikasi dengan audience nya melalui media digital, juga 

memiliki kekuatan persuasive communication dalam membentuk citra sebuah 

produk dan menggiring munculnya minat beli konsumen. Para produsen baik itu 

produk maupun jasa, di era globalisasi ini sangat lumrah menggunakan influencer 

di dunia digital dengan tujuan mereka mampu mempengaruhi para konsumen 

potensial dan membawa keuntungan bagi perkembangan bisnis perusahaan. 

Di Industri kecantikan & perawatan kulit yang menunjukkan perkembangan 

yang sangat pesat di Indonesia, peran influencer tidak dapat dihindari. Ditambah, 

perkembangan dunia digital yang sangat cepat dan agresif ini membuat para 

produsen harus mampu beradaptasi untuk mempertahankan performa bisnisnya, 

padahal masih sedikit sekali penelitian terutama di Indonesia yang secara spesifik 

membahas mengenai social media influencer ini pada industri kecantikan 

khususnya. Berbeda dengan seorang celebrity yang dapat dikontrak menjadi brand 

ambassador secara eksklusif untuk sebuah brand tertentu, sehingga tidak dapat 

digunakan oleh brand lain dalam industri yang sama untuk mengampanyekan 

produk lain, para influencer ini tidak dapat diikat kontrak secara ekslusif dalam 

jangka waktu yang lama. Artinya, mereka dapat mengkampanyekan produk-produk 

sejenis dari industri kecantikan & perawatan kulit dengan merek yang berbeda. 

Padahal, biaya yang dikeluarkan oleh produsen tersebut dalam upaya penyampaian 

pesan melalui influencer digital merupakan sebuah investasi yang harus membawa 

dampak positif terhadap perusahaan. Hal inilah yang menjadi perhatian untuk 

diteliti pengaruh social media influencer terhadap munculnya minat beli konsumen 

yang dimediasi oleh citra merek (brand image). 

 

 

Perumusan Masalah 

NV sebagai salah satu merek produk kecantikan & perawatan kulit terkemuka 

di dunia terus melakukan inovasi-inovasi untuk menjawab kebutuhan kulit 

masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keberadaan NV di Indonesia 

dimulai pada tahun 1979, melayani kebutuhan konsumen di Indonesia dengan 

berbagai produk kecantikan & perawatan kulit yang terpercaya seperti NV Body 

Lotion, NV Creme, NV Deodoran, NV Face Care, NV Sun, NV Lip Care, NV Soft, 

NV Men. NV telah dipercaya selama lebih dari 100 tahun merawat kesehatan kulit 

dengan produk-produk berkualitas unggulannya dan berbagai macam inovasi yang 

dilaukan dari tahun ke tahun. Kesuksesan ini tentunya ditunjang dengan berbaga 

aspek perubahan dan perkembangan strategi perusahaan termasuk strategi 

pemasaran.  

Selain menggunakan celebrity pada materi iklannya yang ditayangkan di 

televisi nasional, NV juga melakukan kampanye di dunia digital dengan 

menggunakan beberapa social media influencer yang berperan memperkenalkan 

produk baru dan produk andalan NV. Ketika dilakukan evaluasi, ternyata nilai 

investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meng-hire social media 

influencer sangatlah fantastis. Bahkan melebihi nilai kontrak seorang brand 

ambassador yang dapat dipastikan eksklusifitasnya. Disisi lain, perusahaan harus 



 

 

6 

terus menjaga eksistensinya di dunia digital untuk dapat memikat hati dan benak 

konsumen milenial yang sangat digital savvy ini. 

Fakta yang dikemukakan oleh cnnindonesia.come bahwa rata-rata durasi yang 

dihabiskan oleh masyarakat Indonesia dalam mengakses media sosial selama 3jam 

15menit memberikan dugaan bahwa saat ini dominasi pertukaran informasi secara 

terbuka terjadi melalui media sosial. Terbuka artinya melalui melalui media sosial, 

seseorang dapat mengkonsumsi sekaligus membagikan informasi kepada seluruh 

dunia dan begitu pula sebaliknya. Menanggapi globalisasi dunia digital yang 

membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen tersebut, NV turut 

melakukan adaptasi dalam mengkomunikasikan dan mengkampanyekan inovasi 

nya. 

Selain menggunakan celebrity dan menayangkan iklan melalui televisi, hal 

yang berbeda juga dilakukan selama beberapa tahun kebelakang ini, yakni dengan 

dilakukannya pula komunikasi digital dengan menggunakan social media 

influencer yang berperan menyampaikan pesan kepada konsumen. Silalahi (2017) 

dikutip dari mix.comf, survei yang dilakukan oleh Nielsen Cross Platform Report 

2017 menunjukkan lebih dari 60% konsumen di kelompok usia 21-49 tahun 

seringkali melakukan pencarian lebih lanjut setelah melihat advertising online. 

Sebagian konsumen juga mengakui bahwa setelah melihat advertising online 

biasanya akan dilakukan kunjungan ke toko secara langsung. Ternyata dengan 

kehadiran internet dan media sosial, mempengaruhi behavior konsumen terhadap 

pembelian sebuah produk. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah iklan online 

yang disampaikan oleh seorang influencer mampu mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap sebuah brand/produk dan lebih jauh lagi mampu menggiring 

terbentuknya minat beli? 

Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, maka penelitian ini 

disusun. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh social media influencer 

dalam pembentukan image NV dan munculnya minat beli konsumen terhadap 

produk NV. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah social media influencer memberikan pengaruh positif terhadap brand 

image NV? 

2. Apakah social media influencer memberikan pengaruh positif terhadap 

munculnya minat pembelian produk NV? 

3. Apakah brand image NV memberikan pengaruh positif terhadap munculnya 

minat pembelian produk NV? 

4. Apa implikasinya kepada keputusan managerial dari hasil penelitian ? 

 

 

 

 

 

                                                 
f Silalahi M. 2017. Trend dual-screen masih terus berlangsung, jangan terlalu fokus di online. 

Mix Marketing Communication [internet]. [diunduh 2018 September 11]. Tersedia pada: 

http://mix.co.id/marcomm/brand-insight/research/trend-dual-screen-masih-terus-berlangsung-

jangan-terlalu-fokus-di-online 

http://mix.co.id/marcomm/brand-insight/research/trend-dual-screen-masih-terus-berlangsung-jangan-terlalu-fokus-di-online
http://mix.co.id/marcomm/brand-insight/research/trend-dual-screen-masih-terus-berlangsung-jangan-terlalu-fokus-di-online


 

 

7 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh social media influencer terhadap brand image NV. 

2. Menganalisis pengaruh social media influencer terhadap munculnya minat 

pembelian produk NV  

3. Menganalisis pengaruh brand image NV terhadap munculnya minat 

pembelian produk NV. 

4. Merumuskan implikasi managerial bagi perusahaan NV terhadap hasil 

penelitian. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu 

mempengaruhi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 

pemasaran terutama dalam menyusun strategi komunikasi. Sebagai salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Management. Diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Bagi akademisi 

Menjadi referensi kepustakaan dalam memberikan informasi mengenai 

perkembangan influencer media digital di Indonesia, serta pengaruhnya 

terhadap sebuah brand dan perilaku konsumen (purchase behavior). Serta 

berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

manajemen pemasaran. 

3. Bagi perusahaan 

Mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan atau perancangan strategi pemasaran khususnya yang 

berkaitan dengan iklan atau advertising melalui media social influencer. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka ruang lingkup penelitian ini 

dibatasi pada industri kosmetik & perawatan kulit merek NV. Hal yang diteliti 

mencangkup terbentuknya brand image NV dan munculnya minat pembelian 

kosumen produk NV dari pesan atau informasi yang disampaikan oleh influencer 

melalui media sosial. Subjek penelitian ini dibatasi pada responden yang berusia 

diantara 15-34 tahun, memiliki media sosial milik pribadi dengan penggunaan 

media sosial setidaknya 10 menit dalam satu hari. Responden juga menggunakan 

produk kecantikan & perawatan kulit dan memiliki hak penuh atas keputusan 

pembelian produk-produk tersebut.  




