
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan dampak besar 

dalam mendistribusikan bisnis di seluruh industri. Hal ini dirasakan dari 
berubahnya life style yang terkait dengan pekerjaan, konsumsi, dan hiburan. Pada 
sudut pandang pemasaran perkembangan teknologi sangat berdampak besar 
terhadap berubahnya pola aktivitas bisnis pada proses menarik perhatian, 
pengenalan, pembelian dan proses lainnya. Perubahan ini tergambar dari aktivitas 
produsen yang mulai aktif melakukan pemasaran yang berbasis digital. Kondisi 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
 

 
Sumber : Nielsen (2019) 

Gambar 1.1  Proyek Digital Advertising Spend 
 

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa proyeksi belanja iklan memiliki trend 
positif dan terus tumbuh di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 komposisi 
belanja iklan digital telah mencapai 44,6 persen dan akan mengungguli komposisi 
belanja iklan konvensional pada tahun 2020. Belanja iklan digital Indonesia 
diketahui bahwa pada tahun 2017 menuju 2018 meningkat lebih dari 50 persen 
dan diprediksi akan tumbuh meningkat 89 persen di tahun 2019. 

Di era  digitalisasi ini, aktivitas pemasaran banyak yang berlandaskan pada 
marketing concept, yang dicirikan dengan aktivitas produsen yang memusatkan 
dan memperhatikan needs serta wants dari konsumen. Hal tersebut ditujukan 
untuk memastikan keberlanjutan usaha melalui pemenuhan kebutuhan konsumen, 
yang implikasi nyatanya dapat dikenal melalui sistem artificial intelligence yang 
mampu merekam, mendeteksi, serta menawarkan kebutuhan penggunanya (Kotler 
dan Amstrong 2012).  

Pemasaran digital ditawarkan dengan dua tipe produk yaitu e-commerce dan 
social media. Kedua produk tersebut merupakan produk yang saat ini sedang 
berkembang di dunia pemasaran, namun memiliki perbedaan besar dalam 
aplikasinya. E-commerce dapat dikatakan sebagai market place yang produsen 
langsung menawarkan produknya kepada konsumen dengan mekanisme yang 
telah ditetapkan oleh pengembang untuk menjaga keberlangsungan transaksi 
dengan baik. Dalam hal ini, produsen tidak aktif memberikan rangsangan terhadap 
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penggunanya untuk merasakan bahwa produknya dibutuhkan. Kelemahan tersebut 
ditutupi oleh sosial media yang mampu menarik perhatian, serta mengajak 
penggunanya untuk merasakan kebutuhan yang diperlukan. Sosial media yang 
populer untuk para pengguna teknologi saat ini adalah Instagram. Terjadi 
peningkatan yang sangat pesat dari pengguna Instagram dalam tiga tahun terakhir 
(Gambar 1.2). 
 

 
Sumber : Katadata (2018) 

Gambar 1.2  Pertumbuhan Pengguna Instagram di Indonesia 2016-2019 (dalam 
juta) 

 
Instagram selama tiga tahun terkahir tumbuh hampir 100 persen, yang 

menunjukkan bahwa Instagram semakin popular pada masyarakat digital. Pada 
mulanya Instagram berfungsi sebagai album digital, lalu terus berkembang dengan 
berbagai fitur baru sehingga akhirnya semakin banyak digunakan sebagai media 
pemasaran.  Getcraft (2018) menyatakan bahwa media sosial merupakan channel 
pemasaran yang paling efektif bagi bisnis saat ini. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, Instagram dapat dikatakan dapat menjadi pilihan tepat dalam 
memasarkan produk melalui pendekatan marketing concept. 

Pada dasarnya setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan ditujukan untuk 
meningkatkan penggunaan ataupun pembeliannya. Media sosial Instagram dalam 
mencapai tujuan tersebut, memerlukan beberapa hal penting yang perlu dipenuhi, 
diantaranya jumlah followers. Anggraini dan Rumyeni (2015) menyatakan bahwa 
followers pada Instagram dapat dijadikan sebagai dasar menentukan ketertarikan 
pengguna lain terhadap sebuah akun Instagram. Ketertarikan tersebut dapat 
memberikan dampak sampai membeli produk yang ditawarkan oleh pemilik akun 
Instagram tersebut. 

Influencer biasanya memiliki kemampuan untuk membangun hubungan 
rasionalitas dan emosional dengan calon konsumen. Influencer cenderung 
memberikan pengaruh yang rasional dengan memberikan pertimbangan-
pertimbangan logis. Peran influencer adalah sebagai pihak yang paling 
mempengaruhi aktivitas pembelian produk yang diunggah (Helmi dan Sande 
2017). Dalam dunia marketing influencer telah berevolusi menjadi bagian penting 
yang berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk melakukan penawaran suatu 
produk kepada para pengguna media sosial.   

Secara umum ada dua tipe influencer yang melakukan aktivitas pemasaran 
digital melalui Instagram. Tipe pertama adalah influencer yang mempromosikan 
produk buatannya sendiri di akun Instagramnya dan tipe kedua adalah influencer 
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yang mempromosikan produk orang lain di akun Instagramnya atau biasa disebut 
juga sebagai endorser (influencer yang aktif mengendorse produk orang lain). 
Beberapa influencer bahkan ada yang terpilih sebagai brand ambassador suatu 
produk dikarenakan popularitasnya yang sangat tinggi. Penelitian ini hanya akan 
berfokus pada tipe influencer yang pertama, yaitu yang fokus mempromosikan 
produk buatannya sendiri. 

Engagement dalam pemasaran merupakan bagian penting yang 
menggambarkan kedekatan konsumen dengan produk ataupun para pemasaran.  
Engagement di media sosial tergambarkan dari keaktifan followers dengan 
influencer yang difollow. Mengingat banyaknya influencer yang difollow 
seseorang, maka engagement dapat menjadi variabel yang penting untuk 
menunjukkan seberapa intensif proses komunikasi di media sosial terjadi.  
Aktivitas engagement di Instagram merupakan dampak positif bagi seorang 
influencer yang terjadi setelah aktivitas follow yang ditunjukkan melalui jumlah 
love, comment, share, dan saved pada sebuah konten. 

Pada kasus pemasaran digital, pendekatan e-marketing mix sangat 
dibutuhkan untuk mempercepat distribusi informasi ke lebih banyak pengguna di 
tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif. Pendekatan e-marketing mix yang 
dilakukan oleh pemasar juga mampu mengurangi biaya pemasaran karena tidak 
memerlukan outlet fisik secara khusus dan tidak memerlukan atribut promosi 
berbentuk fisik seperti sepanduk, brosur, baliho, dan lain-lain. Lodhi dan Shoaib 
(2017) menyatakan bahwa e-marketing merupakan suatu sudut pandang untuk 
mengetahui keputusan pembelian konsumen yang mencakup variabel cost, 
costumer value, communication, dan convenience.  Pemilihan variabel e-
marketing mix sangat sesuai dengan penelitian ini karena proses promosi seorang 
influencer dilakukan menggunakan media sosial. 

Penelitian ini mengkaji gabungan beberapa variabel yaitu peranan internal 
dari marketer yang diwakili oleh influencer, aktifitas interaksi di media sosial 
yang diwakili oleh engagement dan pendekatan e-marketing mix yang diwakili 
oleh cost dan convienience. Dalam penelitian ini variabel costumer value dan 
communication tidak dilakukan dalam variabel penelitian karena variabel 
communication dalam e-marketing mix dapat diwakili oleh variabel engagement 
sebagai bentuk proses komunikasi yang dilakukan di media sosial. Selanjutnya, 
variabel costumer value dalam e-marketing mix dapat terwakilkan oleh variabel 
influencer dikarenakan followers saat melakukan aktivitas follow maka memilih 
influencer yang sesuai dengan value yang dimiliki. Preferensi pemilihan variabel 
engagement dan influencer dalam penelitian ini dikarenakan fokus utama 
penelitian ini pada aktivitas di media sosial. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan seiring dengan meningkatnya traffic 
pembelanjaan yang berasal dari media sosial setiap tahun. Kebutuhan konsumen 
akan referensi yang dapat dipercaya juga menjadi isu yang menarik untuk 
diangkat mengingat banyakan konsumen yang kadang masih bisa dengan mudah 
tertipu dalam melakukan pembelian online di social media. Berbeda dengan 
marketplace yang sudah memiliki berbagai langkah mitigasi dalam kaitannya 
dengan keamanan bertransaksi, langkah mitigasi yang dilakukan oleh media sosial 
masih kurang jelas dan kurang responsif dalam menerima laporan setelah adanya 
penipuan dibandingkan marketplace.  
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Karakteristik followers yang sudah melakukan pembelian produk menjadi 
penting untuk diteliti untuk memahami kondisi demografis, geografis, dan 
psikografis pelanggan lama dan  mengoptimalkan strategi pemasaran pada 
segmentasi market produk yang sesuai. Saat ini proses konversi followers menjadi 
pembeli produk yang dipasarkan influencer XYZ masih terbatas penelitiannya 
sebagai upaya untuk membuat strategi khusus dalam mengoptimalkan segmen 
market yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan mendorong proses konversi dari 
followers menjadi pembeli produk atau bahkan dari non-followers menjadi 
followers lalu menjadi pembeli produk dapat lebih optimal. 

  
1.2 Perumusan Masalah 
 Influencer XYZ merupakan salah satu penulis sekaligus influencer yang 
melakukan aktivitas bisnisnya serta pengenalan buku melalui media sosial 
Instagram. Pada mulanya akun Instagram influencer XYZ digunakan seperti pada 
umumnya untuk mengunggah aktivitas pribadi, namun seiring waktu berubah 
fungsi menjadi media untuk mengunggah konten berupa tulisan dan video yang 
pada akhirnya secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai tempat promosi 
produk yang dapat dibeli oleh para followers akun Instagram tersebut. Hal ini 
sejalan dengan peran influencer yang banyak berperan dalam dunia pemasaran 
digital, terutama dalam campaign pemasaran di media sosial yang sudah 
dilakukan oleh banyak brand. 
 Dewasa ini peran dari leader masih sangat penting dalam memengaruhi 
segala keputusan dari para anggotanya.  Sikap dari masyarakat dipengaruhi oleh 
pemimpin (Shofiyah 2011). Kondisi ini menandakan bahwa seseorang dipercaya 
mampu menginfluence orang lain. Di dunia digital istilah leadership dapat 
digantikan oleh influencer, dimana influencer dapat mengarahkan agar para 
followers untuk bersikap seperti yang diarahkan (Hariyati dan Wirapraja 2018).  
Pentingnya peran influencer perlu diketahui agar mampu berperan secara optimal 
pada produk yang sedang dipromosikan (Maulana et al. 2020). 

Pada tahap pengembangannya, akun Instagram influencer XYZ  
mengalami pertumbuhan yang signifikan.  Hal ini tergambar dari peningkatan 
jumlah followers dari waktu ke waktu. Adapun peningkatan jumlah followers di 
tiap waktunya memiliki trend yang fluktuatif. Pada aktivitasnya, algoritma 
Instagram memberikan kemudahan bagi para influencer ataupun pelaku bisnis 
untuk meningkatkan jangkauan exposure konten melalui tab explore di Instagram 
yang pada akhirnya sangat membantu meningkatkan awareness pengguna lainnya 
untuk ikut memfollow account tersebut. Pertumbuhan followers terekam dari 
waktu ke waktu. Berdasarkan data dari Socialblade (2020), pertumbuhan akun 
Instagram influencer XYZ  disajikan pada Tabel 1.1.  
 

Tabel 1.1  Pertumbuhan Followers  Spot Bulanan 
Waktu Pertumbuhan (Bulanan) Jumlah Followers 

Agustus 2018 12,502 125,982 
Desember 2018 43,244 187,449 
April 2019 19,051 277,552 
Agustus 2019 77,717 360,228 
Desember 2019 46,357 500,162 
April 2020 8,646 595,911 
Agustus 2020 17,395 665,343 
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Instagram memberikan dua macam bentuk post yang dapat dilakukan 
penggunanya dalam bentuk foto dan video. Pengembangan akun Instagram 
influencer XYZ  terekam sejak tahun 2017 hingga 2020. Reaksi engagement dari 
para followers merupakan hal baik yang diharapkan oleh akun Instagram 
influencer XYZ dalam tiap kali post. Adapun rata-rata perkembangan reaksi 
engagement Instagram influencer XYZ  dapat diamati pada Gambar 1.3. 
 

 
Gambar 1.3  Rata-Rata Trend Engagement Followers 

 
Gambar 1.3 memperlihatkan trend engagement yang berbeda setiap 

tahunnya.  Aktivitas Likes meningkat secara signifikan di setiap tahunnya, dimana 
pada tahun 2017 rata-rata likes untuk setiap postingan foto berkisar antara 3,785 
account menjadi 20,917 account di tahun 2018 dan meningkat menjadi 29,527 
account ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 
hampir 10 kali lipat dari awal perhitungan. Sementara untuk aktivitas likes 
postingan video meningkat dengan hampir delapan kali lipat dari tahun awal.  
Pada aktivitas comment dari tahun 2017 ke 2018 baik post foto dan video 
meningkat secara signifikan, namun pada tahun 2019 rata-rata untuk keduanya 
mengalami penurunan.  Aktivitas saved mengalami peningkatan secara signifikan 
di setiap tahunnya. Aktivitas share diketahui baru ada diakhir tahun 2018, dimana 
pergerakannya juga meningkat dari tahun 2018 menuju 2019 secara rata-rata. 
Dradjat (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan bagian penting dalam 
dunia digital. Pada kasus ini sosial media dijadikan gateway untuk menawarkan 
buku kepada pelanggan. Pembelian suatu produk melalui media sosial sangatlah 
penting yang terkait dengan kepercayaan yang muncul dari para followers.  

Salah satu kekuatan akun Instagram influencer XYZ  adalah memiliki 
Engagement Rate (ER) yang tinggi sehingga menarik untuk diteliti. Engagement 
rate adalah sebuah indikator interaksi antara sebuah akun sosial media dengan 
followers-nya yang perhitungannya melibatkan jumlah comments, likes, share, 
saved, dan followers. Diketahui bahwa engagement rate (ER) dari account 
influencer XYZ  berdasarkan hasil penilaian Socialblade (2020) sebesar 9,78 
persen dan Marketinghub (2020) sebesar 11,11 persen. Menurut 1scrunch.com, ER 
di atas enam persen masuk ke dalam kategori ER sangat tinggi. 

Foto Video Foto Video Foto Video Foto Video

2017 2018 2019 Juni 2020

Likes 3.785 2.744 20.197 13.472 29.257 19.632 81.014 74.429

Comment 57 155 851 553 681 496 1.232 1.229

Saved 36 758 3.613 3.193 4.520 4.885 6.752 5.724

Share 1.640 412 1.953 1.458 18.063 12.505
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Namun demikian, meskipun penjualan buku influencer XYZ mencapai 
status National Best Seller di toko buku ternama, bahkan menduduki peringkat 
Top 10 Best Seller, angka total penjualan buku pertama influencer XYZ hingga 
bulan Agustus 2020 hanya mencapai 59,500. Angka ini masih jauh jika 
dibandingkan total followers influencer XYZ yang mencapai lebih dari 600,000 
followers.  Artinya, jika dibandingkan data penjualan buku dengan jumlah 
followers masih kurang dari 10 persen penjualannya. Apalagi dengan adanya 
pembeli yang melakukan repeat order pada buku yang berbeda, maka jumlah 
pembeli kurang dari angka penjualan buku tersebut.  Dengan demikian, masih ada 
lebih dari 540,000 followers yang seharusnya masih dapat dioptimalkan sebagai 
potensi pembeli di masa depan. Harapannya, tingkat konversi dari followers 
menjadi pembeli produk ini dapat lebih tinggi, apalagi produk yang dijual 
influencer XYZ adalah produk hasil karyanya sendiri.  Untuk itu, perlu diamati 
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk yang 
dipasarkan melalui media sosial Instagram agar dapat dilakukan strategi 
pemasaran yang lebih tepat.  

Pendugaan berlanjut bahwa aktivitas pembelian produk di dunia digital 
melalui lini manapun perlu dianalisis terkait dengan peran dari e-marketing mix 
melalui 4C yaitu cost, costomer value, convenience dan communication.  Pada 
kasus ini diketahui bahwa terdapat dua variabel penting yang dianggap sebagai 
bagian penting yaitu cost dan convenience, hal ini disebabkan customer value dan 
communication dapat diwakilkan dengan nilai-nilai yang dibangun oleh influencer 
melalui proses komunikasi di media sosial yaitu engagement. 

Peran influencer dan engagement seharusnya dapat dimanfaatkan dengan 
lebih baik dalam aktivitas pemasaran produk buku motivasi yang diterbitkan oleh 
pemilik akun.  Pada bulan Januari 2019, diterbitkan buku motivasi yang pertama 
dari pemilik akun yang memberikan dorongan bahwa diperlukan sebuah referensi 
yang berguna untuk menjadi dasar menemukan faktor penentu dalam keputusan 
pembelian buku tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk 
melakukan studi kasus terkait pemasaran menggunakan media sosial dengan 
beberapa pertanyaan penelitian berikut: 
1. Bagaimana karakteristik followers influencer XYZ yang melakukan 

pembelian produk?  
2. Bagaimana deskripsi dari cost, convenience, influencer, engagement dan 

keputusan pembelian pada produk yag dipasarkan pada account Instagram 
influencer XYZ? 

3. Bagaimana pengaruh cost, convenience, influencer, dan engagement terhadap 
keputusan pembelian produk? 

4. Bagaimana implikasi manajerial untuk meningkatkan engagement Instagram 
dan akhirnya dapat meningkatkan keputusan pembelian produk yang 
dipasarkan. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian ini yaitu: 
1. Menganalisis karakteristik followers akun Instagram influencer XYZ yang 

melakukan pembelian produk. 
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2. Mengidentifikasi cost, convenience, influencer, engagement, dan 
keputusan pembelian dari produk yang dipasarkan pada akun Instagram 
influencer XYZ . 

3. Menganalisis pengaruh cost, convenience, influencer, dan engagement 
terhadap keputusan pembelian produk. 

4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan engagement 
Instagram dan akhirnya dapat meningkatkan keputusan pembelian produk 
yang dipasarkan. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memiliki berbagai manfaat, antara lain: 
1. Bagi Pebisnis dan Influencer. 

a. Dapat dijadikan referensi informasi dalam melakukan pemasaran 
digital melalui media sosial. 

b. Dapat dijadikan landasan dalam mengoptimalkan peran dari cost, 
convenience, influencer, dan engagement dalam meningkatkan 
aktivitas bisnis, khususnya untuk mencapai keputusan pembelian yang 
optimal. 

2. Bagi Akademisi 
a. Dapat dijadikan sumber referensi dalam penelitian selanjutnya. 
b. Dapat dijadikan insight terkait perkembangan dunia pemasaran digital. 

 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan objek pada akun Instagram influencer XYZ, 
dengan fokus pada variabel cost, convenience, engagement, dan keputusan 
pembelian.  Responden berasal dari followers yang telah melakukan pembelian 
produk karya influencer XYZ. Dalam penelitian ini responden juga dipilih hanya 
yang melakukan pembelian produk karya influencer XYZ setelah memfollow 
Instagram influencer XYZ, bukan sebaliknya. 
 
 
  




