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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Internet telah menjadi kebutuhan utama dan kebutuhan pokok bagi setiap

orang dalam mengakses informasi. Perkembangan internet semakin pesat dan

semakin bertambah setiap harinya bisa dilihat dari banyaknya pengguna jejaring

sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan pemilik situs

blog maupun link iklan lainnya. Melalui jejaring sosial inilah yang membuat

banyak orang berpindah alih dari pencarian informasi melalui surat kabar ataupun

media cetak lainnya seperti majalah, dan iklan maupun brosur dan katalog menuju

ke layanan internet.

Internet telah menjadi alat utama untuk pengiriman informasi, bisnis dari

semua ukuran untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap barang dan jasa

dengan mengacu pada penggunaan kekuatan internet untuk menghasilkan respons

tertentu dari konsumen.

Tabel 1.1
Survei pemakaian Internet di Indonesia

Tahun 2014-2017
Tahun Jumlah

2014 107.000.000 Orang

2015 139.000.000 Orang

2016 132.000.000 Orang

2017 143.026.000 Orang

Sumber : www.apjii.or.id

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemakaian internet pada tahun 2016

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7.000.000 orang dan

mengalami kenaikan terbesar pada tahun 2017 sebesar 11.026.000 orang. Pada

hasil survei pemakaian internet Indonesia dapat ditarik kesimpulan tahun 2017

pemakaian internet yang lebih banyak jumlah pengguna internet yaitu

143.026.000orang.
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Selain sebagai sarana komunikasi untuk teman dan keluarga, media sosial

telah dimanfaatkan oleh pelaku bisnis salah satunya PT. Unilever Tbk, yang

mempromosikan atau memperkenalkan produk-produknya, salah satunya produk

shampoo sunsilk melalui media sosial. Di bawah ini akun media sosial sunsilk

Indonesia .

Gambar 1.1
Akun Media Sosial Sunsilk Indonesia

(Instagram, Youtube, Facebook, dan Twitter)
Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan yang mengikuti media sosial pada

instagram sebesar 24.000 followers, youtube sebesar 40.469 followers, facebook

sebesar 16.969.139 followers, dan twitter sebesar 37.000 followers. Hal ini dapat

ditarik kesimpulan konsumen yang mengikuti media sosial sunsilk Indonesia lebih

banyak pada media sosial facebook dan terjadi ketimpangan yang besar

dibandingkan dengan akun media sosial lainnya.Pemasaran denganmedia sosial

dikatakan kurang maksimal jika diandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia

sebesar 265.927.712 jiwa pada tahun 2018 yang diakses dari badan pusat

statistika.

Persaingan bisnis dalam era globalisasi saat ini sangat ketat, dimana setiap

perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berusaha

untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan

produk yang berbeda dengan pesaing. Dengan demikian usaha pengembangan

produk yang berbeda, dapat menjadi suatu strategi yang efektif bagi perusahaan

dalam memberikan penawaran produk yang inovatif sehingga tercapai suatu

kepuasan masin-masing pihak, baik dari pembeli karena membeli produk yang
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sesuai dengan kebutuhannya dan seleranya maupun bagi pihak perusahaan yang

ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan produk- produknya dan juga

menjaga citra baik perusahaan di mata pelanggan.

Salah satunya dalam pembelian pada produk Shampoo. Shampoo

merupakan salah satu kategori produk dengantingkat persaingan yang sangat

ketat. Persaingan di produk ini diperkirakan tidak akan pernah berakhir,

mengingat produk ini termasuk yang dibutuhkan semua orang, tanpa

terkecuali.Shampo merupakan salah satu produk dengantingkat persaingan yang

sangat ketat. Persaingan ini diperkirakan tidak akan pernah berakhir, mengingat

produk ini termasuk yang dibutuhkan semua orang, tanpa terkecuali.

Perusahaan Shampo Sunsilk yang masuk di Indonesia sejak tahun 1952.

yang berarti Shampo Sunsilk sudah ada di Indonesia selama lebih dari 67 tahun

namun semakin banyaknya pesaing di era globalisasi ini, Adapun penjualan

Shampoo di Indonesia Menurut hasil Top Survey Brand Award shampoo sunsilk

Indonesia menempati pada pada peringkat ke 2 setelah shampoo pantene.

Tabel 1.2
Top Brand shampoo sunsilk

Tahun 2016-2018
2016 2017 2018

SHAMPOO SHAMPOO SHAMPOO

Merek TBI TOP Merek TBI TOP Merek TBI TOP

Pantene 22.0% TOP Pantene 22.6% TOP Pantene 24.1% TOP

Sunsilk 21.9% TOP Sunsilk 22.4% TOP Sunsilk 20.3% TOP

Clear 18.2% TOP Clear 17.4% TOP Clear 17.2% TOP

Lifebuoy 13.1% Lifebuoy 13.1% Lifebuoy 10.1%

Dove 8.2% Dove 7.6% Dove 8.1%

Rejoice 4.8% Rejoice 4.8% Rejoice

Zink 4.2% Zink 4.6% Zink

Sumber: www.topbrand-award.com
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Berdasarkan tabel 1.2 dari data diatas memperlihatkan bahwa Top Brand

Award yang diperoleh oleh pencuci rambut shampoo merek sunsilk mengalami

persentase naik turun. Dimana pada tahun 2016 sunsilk mencapai rating 21.9%

walaupun tak sebaik shampoo pantene kemudian pada tahun 2017 sunsilk

mengalami peningkatan menjadi 22.4% namun masih di bawah sampoo pantene,

pada tahun 2018 sunsilk mengalami penurunan rating 20.3%. Penurunan tersebut

terjadi karena munculnya shampoo lain dengan varian yang baru dari shampoo

sunsilk. Tetapi dapat dilihat dari tahun 2016-2018 shampoo sunsilk tetap berada di

peringkat ke 2 dengan persentasi paling tinggi pada tahun 2017.

Shampoo sunsilk tetap berada pada peringkat ke 2 karena hal ini

dipegaruhi oleh citra merek atau brand image. Semakin baik citra merek pada

persepsi konsumen maka semakin tertarik pula konsumen untuk mengikuti media

sosial shampoo sunsilk Indonesia. Begitu juga dengan promosi melalui media

sosial dilakukan perusahaan PT. Unilever Tbk, pada produk shampoo sunsilk juga

sangat mempengaruhi konsumen dalam pembelian, dimana semakin banyak dan

baiknya promosi media sosial yang digunakan maka semakin besar pula

kemungkinan produk terjual di pasar.

Salah satu hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap

perusahaan adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan terus

menggarap pelanggan yang baru. Kesetian pelanggan terhadap merek  produk

merupakan konsep yang sangat penting karena apabila konsumen sudah

menyatakan setia terhadap suatu merek, mereka akan melakukan pembelian ulang

terhadap merek tersebut. Konsumen yang melakukan pemebelian ulang terhadap

suatu merek setelah mereka mempunyai pengalaman dengan merek produk

tersebut, yang sebagai indikasi adanya kep uasan dan kepercanyaan. Persaingan

perusahaan untuk memperebutkan konsumen tidak lagi terbatas pada atribut

fungsional produk, melainkan sudah dikaitkan dengan merek yang mampu

memberikan citra (image) khusus bagi pemakainya. Dengan kata lain peranan

merek mengalami pergeseran.
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Puasnya konsumen terhadap suatu produk maka konsumen akan melaukan

pembelian berulang-ulang terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini

akan menganalisis strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial untuk

mengembangkan citra merek pada shampoo sunsilk pada konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ Analisis Pemasaran Media Sosial Terhadap Citra

Merek Pada Shampoo Sunsilk”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pemasaran media

sosial terhadap citra merek pada shampoo sunsilk.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh media sosial terhadap citra merek pada shampoo sunsilk.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diterapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Sebagai pembelajaran untuk lebih bisa meningkatkan kemampuan penulis

pembuat penelitian dan untuk memahami lebih dalam mengenai analisis

pemasaran media sosial terhadap citra merek.

2. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan

Sebagai penambah literatur kepustakaan di bidang penelitian khususnya

manajemen pemasaran mengenai analisis pemasaran media sosial terhadap

citra merek.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan sebagai bahan

pertimbangan untuk peneliti yang ingin meneliti objek yang sama.
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BAB II

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, DAN

HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pemasaran Media Sosial

Menurut Priansa, (2018:256) “Pemasaran merupakan kegiatan dalam

rangka penciptaan yang tidak hanya kegunaan tempat/place, utility, dan

kegunaan waktu, tetapi juga penciptaan kegunaan pemiliknya”.Marketing

merupakan ilmu pengetahuan yang objektif yang diperoleh dengan penggunaan

istrumen-istrumen tertentu untuk mengukur kinerja dari aktivitas bisnis dalam

membentuk, mengembangkan, mengarahkan pertukaran yang saling

menguntungkan dalam jangka panjang antara produsen dan konsumen atau

pemakai.

Menurut Nasrullah (2015:11) mendefenisikan “Media sosial adalah

medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan

dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”. Dari berbagai

defenisi atau pernyataan, penulis mengambil kesimpulan bahwa definisi media

sosial adalah “medium di internet yang memungkinkan pengguna

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi,

berkomunik asi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara

virtual”.

Hasan (2013: 809) mendefenisikan “Sosial media marketing adalah

sebuah kolaborasi massal, orkestra publik di dunia maya, yang pada

hakekatnya saling memberi dan menerima informasi”. Akar dari sosial media

marketing adalah melibatkan konsumen dalam sebuah percakapan maya yang

saling memberikan nilai tambah buat kedua belah pihak, baik konsumen maupun

produsen.Media sosial marketing dapat digunakan sebagai bagian dari strategi



7

bisnis untuk membangun sebuah komunitas, keterlibatan dan interaksi terus-

menerus dengan pelanggan.

2.1.3 Jenis-jenis Pemasaran Media Sosial

Nasrullah (2015 : 39-46) mengidentifikasikan jenis-jenis media sosial sebagai

berikut:

1. Media jejaring sosial (social networking)

2. Jurnal online (blog)

3. Jurnal online sederhana atau mikroblog (micro-blogging)

4. Media berbagi (media sharing)

5. Penanda sosial (social bookmarking)

6. Media konten bersama atau wiki

Penjelasan dari keenam jenis-jenis media sosial di atas adalah sebagai berikut:

1. Media jejaring sosial (social networking)

Social networking merupakan medium yang paling populer dalam

kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa

digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk

konsekuensi atau efek dari hubungan sosial , di dunia virtual.Kehadiran

situs jejaring sosial, seperti facebook, merupakan media sosial yang

digunakan untuk memublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, atau

bahkan pendapat pengguna; juga sebagai media yang memberikan

ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang

siber. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna

membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah

diketahuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (offline)

maupun membentuk jaringan pertemanan baru.

2. Jurnal online (blog)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya

untuk mengunggah aktivitas kesaharian, saling mengomentari, dan

berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainnya. Pada awalnya
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blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan

situs lain yang dianggap menarik dan diperbaharui setiap harinya, pada

perkembangan selanjutnya blog memuat banyak jurnal (tulisan

keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang

dapat diisi oleh pengunjung.

3. Jurnal online sederhana atau mikroblog (micro-blogging)

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi

pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas serta atau

pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini

menunjukkan pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang

tertentu ataua maksimal 140 karakter.

4. Media berbagi (media sharing)

Media sharingmerupakan jenis media sosial yang memfasilitasi

penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video,

audio, gambar, dan sebagainya.Media berbagi adalah situs media sosial

yang memungkinkan anggota untuk menyimpan dan berbagi gambar,

podcast, dan video secara online. Kebanyakan dari media sosial ini

adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya keanggotaan,

berdasarkan fitur dan layanan yang mereka berikan.

5. Penanda sosial (social bookmarking)

Social bookmarking merupakan media sosial yang bekerja untuk

mengorganisasikan, menyimpan,mengelola, dan mencari informasi atau

berita tertentu secara online.Informasi yang diberikan di media sosial

bukanlah informasi yang utuh. Artinya, pengguna hanya disediakan

informasi bisa teks, foto, atau video singkat sebagai pengantar yang

kemudian pengguna akan diarahkan pada tautan sumber informasi itu

berada.

6. Media konten bersama atau wiki

Kata wiki merujuk pada media sosial Wikipedia yang popular

sebagai media kaliborasi konten bersama. Situs wiki hanya

menyediakan perangkat lunak yang bisa dimasuki oleh siapa saja untuk
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mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebua tema yang

dijelaskan.Wiki merupakan media atau situs web yang secara program

memungkinkan para penggunanya berkolaborasi untuk membangun

konten secara bersama.

Demikian beberapa jenis-jenis media sosial yang mungkin bisa jadi pilihan

untuk mendukung kegiatan pemasaran. Media sosial bukan hanya channel untuk

menyajikan konten, tetapi juga membuka partisipasi dari pengguna lain untuk

memperkaya konten yang disajikan lewat interaksi dan komunikasi dua arah.

2.1.4 Variabel Pemasaran Media Sosial

Penelitian oleh Imam K, et.al. (2013) disebutkan terdapat tiga variabel

dalam pemasaran media sosial:

1 Brand Exposure

Gole (2009) dalam Shojaee and Azman menjelaskan bahwa brand

exposure adalah strategi yang dipersiapkan oleh perusahaan terhadap

brand yang dijual dalam rangka untuk membangun brand awareness.

2 Customer Engagement

Hans William (2011:24) memberikan definisi dari customer

engagement adalah sebuah proses dari perusahaan untuk memberikan

kesempatan kepada konsumen untuk terlibat dan berinteraksi dalam

komunikasi dua arah sehingga dapat menciptakan sebuah dialog yang

interaktif dan memberikan pengalaman secara pribadi yang akan diingat

oleh pelanggan.

3 Electronic Word of Mouth

Henning-Thurau (2004) menyatakan bahwa electronic word of mouth

adalah semua bentuk pernyataan dapat berupa pernyataan negatif atau

positif yang dibuat dari individu kepada individu lainnya melalui

cyberspace tanpa harus bertatap muka secara langsung. Bentuk

informasi dapat berupa gambar, teks, atau review terhadap produk.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pemasaran media sosial

dikaitkan dengan tiga yaitu : Brand Exposure, Customer Engagement, dan

Electronic Word of Mouth.

2.1.5 Indikator Pemasaran Media sosial

Penelitian  Gustam (2015) mengidentifikasikan indikator media sosial sebagai

berikut:

1. Partisipasi (participation)

mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau

berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan

audiens.

2. Keterbukaan (openness)

kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui

saran-saran voting, komentar, dan berbagi informasi. Jarang sekali

dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan.

3. Perbincangan (conversation)

kemungkinan terjadinya perbincangan antara pengguna secara “dua arah”.

4. Komunitas (community)

media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas secara

cepat dan berkomunikasi secara efektif tentang beragam isu/kepentingan.

5. Keterhubungan (connectedness)

mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani

keterhubungan antara pengguna, melalui fasilitas tautan (links) ke website,

sumber-sumber informasi, dan pengguna l ainnya.

Dari indikator diatas dapat dilihat bahwa setiap pengguna media sosial

dituntun untuk berpartisipasi dalam suatu komunitas dan jaringan dalam

lingkup yang luas, tidak hanya skala nasional tetapi merambah skala global.

Karena keunggulan inilah media sosial sering kali dimanfaatkan oleh para

pngusaha baik industri kecil  maupun perusahaan  berskala multi nasional

untuk melakukan komunitas pemasaran produk dan jasa kepada khalayak luas.
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2.2 Pengertian Citra Merek (Brand Image)

Merek terhadap suatu produk adalah hal yang sangat memikat perhatian

konsumen ketika pertama sekali ingin melakukan pembelian. Tidak dapat

dipungkiri bahwa apabila seseorang ingin melakukan pembelian produk yang

belum pernah dibeli sebelumnya maka hal pertama yang dia perhatikan adalah

merek dan produk siapa. Hal ini menjadi salah satu pertanda bahwa merek sangat

penting bagi konsumen dan tidak dibutuhkan hanya sebagai nama dari produk

tersebut, namun merek  diharapkan dapat menggambarkan apa yang diharapkan

oleh konsumen dan melekat kuat dalam benak konsumen.

Menurut Kotler  (2008:258) “merek adalah produk atau jasa yang

dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari

produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang

sama”. Penting bagi konsumen dan tidak dibutuhkan hanya sebagai nama dari

produk tersebut, namun merek diharapkan dapat menggambarkan apa yang

diharapkan oleh konsumen dan melekat kuat dalam benak konsumen.

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah pemahaman kesan

yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Dari pertanyaan diatas

menjelaskan bahwa citra merupakan sesuatu yang diperlihatkan secara nyata yang

timbul berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang pernah ada sebelumnya.

Menurut Alma (2016:380) “citra adalah merupakan kesan,imprasi, perasaan

atau konsepsi yang ada pada public mengenai perusahaan, mengenai suatu

objyek, orang atau lembaga”. Akan tetapi citra yang dimaksud dapat memiliki

dua makna, yaitu citra yang positif dan citra yang negatif. Citra yang positif

terbentuk dari pengalaman yang baik akan suatu kenyataan yang pernah diperoleh,

sedangkan citra yang buruk merupakan wujud dari pengalaman buruk yang

pernah diperoleh sebelumnya. Merek adalah nama atau simbol yang bersifat

membedakan (seperti logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi
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barang atau jasa dari seorang penjual tertentu yang mampu membedakannya dari

barang-barang yang dihasilkan oleh para kompetitor.

Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika

mengingat dan membeli salah satu merek produk tertentu. Citra merek yang kuat

akan memungkinkan perusahaan mampu menarik perhatian dan kepercayaan para

konsumennya. Citra merek dibangun berdasarkan kesan, pemikiran ataupun

pengalaman yang dialami seseorang terhadap suatu merek produk tertentu yang

pada akhirnya akan membentuk sikap terhadap merek tersebut. Menurut Sopiah

dan Sungadji (2016:76) “citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang

terbentuk dan melekat di benak konsumen”.

Berdasarkan defenisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi yang muncul di benak

konsumen dan keyakinan t erhadap suatu merek tertentu untuk digunakan secara

terus menerus.Citra merek merupakan jenis asosiasi yang muncul dibenak

konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut dapat

muncul dalam bentuk citra atau pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan suatu

merek. Asosiasi ini dapat dikonseptualkan berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan,

dan keunikan. Citra merek yang kuat memungkinkan perusahaan meraih

kepercayaan langsung dari konsumen.

Citra merek dibangun berdasarkan kesan, pemikiran, ataupun pengalaman

yang dialami seseorang terhadap suatu merek yang pada akhirnya akan

membentuk sikap terhadap merek yang bersangkutan. Menurut Susanto dan

Wijarnako citra merek adalah apa yang di persepsikan konsumen. Jadi setiap

merek berbeda-beda persepsi seseorang untuk menafsirkan citra merek produk

tersebut.

2.2.1 Indikator Citra Merek

Penelitian Gifani dan Syahputra  (2013:78) terbentuknya citra merek

disebabkan oleh beberapa indikator yaitu:

a. Keunggulan merek(favorability of brand)



13

Salah satu faktor pembentuk brand image adalah keunggulan produk, dimana

produk tersebut dapat unggul dibanding dengan produk lainnya. Karena

keunggulan kualitas (model dan kenyamanan) dan ciri khas itulah yang

menyebabkan suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen.

b. Kekuatan merek (strenghth of brand)

Contoh membangun kepopuleran merek dengan strategi komunikasi melalui

periklanan. Setiap merek yang berharga mempunyai jiwa, suatu kepribadian

khusus adalah kewajiban mendasar bagi pemilik merek untuk dapat

mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa atau kepribadian tersebut dalam satu

bentuk lain.

c. Keunikan merek (uniqueness of brand)

Merupakan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut. Beberapa

keuntungan dengan terciptanya citra merek yang kuat adalah :

a. Peluang bagi produk atau merek untuk terus mengembangkan diri dan

memiliki prospek bisnis yang bagus

b. Memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang bagus

c. Menciptakan loyalitas konsumen

d. Membantu efesiensi marketing, karena merek telah berhasil dikenal dan

diingat oleh konsumen

e. Membantu dan menciptakan perbedaan dengan pesaing

f. Mempermudah dam memperekrutan tenaga kerja bagi perusahaan

g. Meminimumkan kehancuran atau kepailitan perusahaan

h. Mempermudah mendapatkan investor baru guna mengembangkan produk.
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2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian – Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam

penelitian tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul
Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

1 Daniel

Iman K,

Zainul

Arifin M,

Kholid

Mawardi

(Fakultas

Ilmu

Administ

rasi

Universit

as

Brawijay

a

Malang)

2013

Pengaruh

pemasaran

melalui

media

sosial

terhadap

kesadaran

konsumen

pada

produk

Internasio

nal (studi

pada

pengguna

uniqlo di

Indonesia)

.

Analisis

statistik

(SPSS)

1) Variabel independen(X) yang
terdiri dari variabel brand
exposure,customer engagement,
dan electronic word of mouth,
memiliki pengaruh signifikan
secara berganda terhadap variabel
kesadaran konsumen (Y) sebesar
26,142 dengan signifikansi 0,000.

2) Variabel brand exposure (X1)
memiliki pengaruh namun tidak
signifikan terhadap kesadaran
konsumen dengan nilai t hitung
0,137 dan signifikansi 0,891
sehingga H1 ditolak.

3) Variabel customer engagement
(X2) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kesadaran
konsumen dengan nilai t hitung
2,251 dan signifikansi 0,026
sehingga H2 diterima.

4) Variabel electronic word of
mouth (X3) memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap
kesadaran konsumen dengan nilai
t hitung 5,172 dan signifikansi
0,000 sehingga H3 diterima.

5) Variabel independen yang
memiliki pengaruh secara
dominan dalam penelitian ini
adalah variabel electronic word
of mouth sehingga H4 ditolak.
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2 Selvia Br
Sinuhaji
(Universi
tas
HKBP
Nommen
sen
Medan)

2012

Analisis

pengaruh

citra

merek dan

promosi

dari mulut

ke mulut

terhadap

loyalitas

konsumen

pembersih

wajah

merek

pond’s

pada

mahasiswa

program

studi

manajeme

n

universitas

HKBP

Nommens

en .

Analisis
statistik
SPSS

1) Citra merek yang diukur
dengan menggunakan
berbagai indikatornya
memberikan pengaruh yang
positif dan signifikan
terhadap loyalitas kosmetik
pembersih wajah merek
pond’s pada mahasiswa
program studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas HKBP
Nommensen Medan
angkatan tahun 2013, 2014,
dan 2015.

2) Promosi dari mulut ke
mulut dengan berbagai
indikator pengukurannya
memberikan pengaruh yang
positif dan signifikan
terhadap loyalitas konsumen
pembersih wajah merek
pond’s pada mahasiswa
program studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas HKBP
Nommensen Medan
angkatan tahun 2013, 2014,
dan 2015. Dari hasil
pengujian dapat dilihat
bahwa variabel promosi dari
mulut ke mulut lebih sedikit
pengaruhnya terhadap
loyalitas konsumen jika
dibandingkan dengan
variabel citra merek.
Meskipun secara bersama-
sama memiliki pengaruh
terhadap loyalitas konsumen,
namun ternyata kedua
variabel ini tidak cukup
untuk menjadikan konsumen
menjadi loyal terhadap
merek suatu produk.
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2.4   Kerangka Berpikir

Untuk mengarahkan penulisan skripsi diperlukan kerangka pemikiran yang

menunjukan adanya hubungan teoritis antara variabel yang diteliti. Kerangka

pemikiran atau juga sering disebut kerangka berpikir adalah merupakan model

konseptual teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan

sebagai masalah penting.

media sosial dianggap medium di internet yang memungkinkan pengguna

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi,

berkomunik asi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara

virtual. Sedangkan citra merek (brand image) dapat dianggap sebagai jenis

asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mengigat sebuah merek tertentu.

Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau

citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir

mengenai orang lain.

Berdasarkan teori tersebut maka kerangka konseptual penelitan dapat dibuat

secara sistematis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

Pemasaran media sosial (X) = Variabel Bebas (Independen)

Citra Merek (Y) = Variabel Terikat (Dependen)

2.5 Rumusan Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah

diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Pemasaran media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap citra merek pada shampoo sunsilk”.

Citra merek
(Y)

Pemasaran Media
Sosial

(X)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian survei. Menurut

Sujarweni (2015:13) “Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan

untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun

daftar pertanyaan yang diajukan pada responden”. Dalam penelitian survei

digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu.

Penggalian data dapat melalui kuisioner dan wawancara.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Purba (2011:126) mengemukakan bahwa, ”Populasi adalah

keseluruh subyek yang menjadi unit penelitian, yang dapat terdiri dari

manusia, benda, tumbuhan, hewan, peristiwa, gejala dan lain-lain yang

memiliki karakteristik tertentu”. Dalam hal ini, peneliti memilih populasi untuk

penelitian ini adalah masyarakat yang berada di kota Medan yang menggunakan

media sosial dan menggunakan shampoo sunsilk .

Menurut Arikunto (2014; 174) mengatakan bahwa,”Sampel merupakan

sebahagian atau wakil dari populasi yang hendak diteliti”.Sampel adalah

bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang mewakili

populasi.Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik non probabling sampling dengan cara teknik

purposive sampling (metode secara sengaja) yaitu menentukan sampel

berdasarkan tujuan penelitian berdasarkan tujuan peneliti sesuai dengan kriteria

yang telah ditentukan, yaitu  yang menggunakan produk shampoo sunsilk.

Secara umum, jumlah sampel minimal yang dapat diterima untuk suatu studi

tergantung dari jenis studi yang diberikan.Menurut  Sinuhaji (2012) “ Gay dan

Diehl memberikan beberapa pedoman dalam menentukan besarnya jumlah

sampel yaitu:



18

1. Untuk studi deskriptif dibutuhkan sebanyak 30 sampel untuk menguji jumlah amat

minimal. Untuk populasi yang lebih kecil, setidaknya 20 sampel mungkin

diperlukan.

2. Untuk studi korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada /

tidaknya hubungan.

3. Untuk studi kausal-komperatif, minimal 30 subjek per grup umumnya dianjurkan.

4. Untuk studi eksperimen, minimal 15 subjek per grup umum untuk dianjurkan.”

Berdasarkan asumsi penentuan sampel diatas, maka peneliti menggunakan sampel

sebanyak 70 orang karena keterbatasan waktu penelitian (Masyarakat yang memakai produk

shampoo sunsilk dan menggunakan media sosial shampoo sunsilk) yang menggunakan media

sosial baik itu instagram, facebook, twitter, dan youtube.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Dalam hal ini penulis menetapkan bahwa sampel yang akan diteliti berjumlah 70 orang.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

teknik non probabling sampling dengan cara teknik purposive sampling (metode secara sengaja)

yaitu menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian berdasarkan tujuan peneliti sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu:

1) Konsumen yang menggunakan produk shampoo sunsilk.

2) Telah menggunakan shampoo sunsilk lebih dari 3 bulan.

3) yang menggunakan media sosial masyarakat yang tinggal di kota Medan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi yang mendukung guna membahas masalah, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Kuesioner (questionare),

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
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dijawab, sehingga dalam hasil pengumpulan tanggapan dan pendapat mereka,

dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi.

2. Studi dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang diperoleh

dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian

ini.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam hal ini, yang menjadi instrumen penelitian dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Variabel dan Indikator

3.6 Skala

Pengukuran

Variabel

Skala

pengukuran

yang digunakan

dalam

penelitian ini

adalah skala

likert. “Skala

likert digunakan

untuk

mengukur

sikap,

pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.Dengan

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item- item instrumen yang dapat

berupa pertanyaan.

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala
Likert

Pemasaran
media sosial

( X1 )

Sosial media marketing
adalah sebuah
kolaborasi massal,
orkestra publik di dunia
maya, yang pada
hakekatnya saling
memberi dan menerima
informasi.

1. Participation
2. Openness
3. Conversation
4. Community
5. connectedness

Likert

Citra merek
(Brand Image)

(Y)

Citra merek adalah
sekumpulan asosiasi
merek yang berbentuk
dan melekat di benak
konsumen.

1. keunggulan merek
(favorability of brand)
2. kekuatan merek
(strenghth of brand)
3. keunikan merek
(uniqueness of brand)

Likert
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Penulis memperoleh langsung data data yang dibutuhkan berdasakan dari keterangan dan

informasi yang diberikan respoden melalui angket (kuisioner) yang telah disebarkan dengan

metode skor, berikut adalah ukuran dari setiap skor.

Tabel 3.2
Instrument Skala Likert

3.7 Uji  validitas dan reliabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah pertanyaan pada suatu kuesioner mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas merupakan

ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Metode yang akan digunakan untuk

melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan

total skor konstruk atau variabel.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas kuesioner adalah :

1. Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel maka variabel tersebut valid

2. Jika rhitung negative dan rhitung < rtabel maka variabel tersebut tidak valid

Sedangkan jika rhitung > rtabel, namun bertanda negatif maka H0 akan tetap ditolak dan H1

diterima.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan spss, yakni dengan uji statistik Cronbach

Apha. Koefisien Cronbach Apha yang ≥ 0,60 menunjuk kehandalan (realibilitas) instrumen. Jika

koefisien Cronbach Apha yang ≤ 0,60 menunjukkkan kurang handalnya instrumen. Selain itu,

Cronbach Apha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal

reliabilitasnya.

Pilihan jawaban Skor
Sangat setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Ragu – ragu (RR) 3
Tidak setuju (TS) 2
Sangat tidak setuju (STS) 1
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3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

terikat, variabel bebas atau keduannya mempunyai distribusi normal atau tidak model regresi

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu

diagonal dari grafik distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan

keputusannya adalah jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau

grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

hempkedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, antara lain dengan cara melihat uji

scetterplot dan prediksi variabel dengan residualnya.

3.9 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel

bebas (pemasaran media sosial) terhadap variabel terikat (citra merek). Untuk memperoleh hasil

yang lebih terarah, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak software SPSS (statistical

package for the social sciens). Metode regresi linier sederhana yang digunakan adalah:

Ŷ= a+ βX+ €

Keterangan :

Ŷ =  citra merek

a =  Konstanta

β =  Koefisien regresi variabel independen

X =  pemasaran media sosial

€ =  Error term
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Metode analisis data adalah “jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan

dari kerangka pemikiran yang telah dibuat”. Analisis data merupakan pernyataan peneliti tentang

hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling

spesifik. Metode dalam penelitian ini adalah analisi regresi sederhana.

3.9.1 Uji parsial ( Uji – t )

Uji –t menentukan seberapa berpengaruh varriabel bebas secara parsial terhadap variabel

terikat.

 Jikat hitung≤ t tabel dengan angka probabilitas signifikan 0,05 maka HO diterima dan

H1ditolak.

 H0 : β1 = 0

Artinya tidak berpengaruh yang positif dan signifikan dari variabel pemasaran media

sosial (X1) terhadap variabel citra merek (Y).

 Jikat hitung > t tabel dengan angka probabilitas signifikan 0,05, maka HO ditolak dan H1

diterima.

Ha : β1 ≠ 0

Artinya secara parsial terhadap pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel

pemasaran media sosial (X1) terhadap variabel citra merek (Y).

3.9.2 Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas (pemasara media sosial)

terhadap variabel terikat (citra merek).  Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 (0 <

R2< 1). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan variasi variabel tidak bebas terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekat 1

berarti  berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memberikan variasi pada variabel tidak bebas.


