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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini trend pengguna media sosial sebagai penyebar informasi 

meningkat dikarenakan masyarakat Indonesia aktif menggunakan media 

sosial. Menurut penelitian yang dilakukan We Are Social
  
yang bekerjasama 

dengan Hootsuite, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia 

terbilang aktif di media sosial (https://m.detik.com). Tingginya angka 

penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia menyebabkan 

perubahan gaya hidup yang mengakses segala informasi dari media sosial. 

Media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael dalam jurnal Business 

Horizons yang dikutip dari laman setkab.go.id (2010) yaitu sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi 

dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

pesan diantara pengguna (https:setkab.go.id).  

Pengguna media sosial dapat berinteraksi membagikan pengalamannya 

kepada rekan sesama pengguna media sosial lainnya. Menurut laman 

Detik.com, salah satu platforms media sosial di Indonesia yang paling 

banyak digunakan adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi layanan 

berbagi foto yang memungkinkan followers untuk berfoto dan memberikan 

filter lalu menyebarluaskannya ke followers lainnya di instagram. Instagram 

adalah media komunikasi yang memudahkan followers untuk melihat 

produk yang dijual dan dapat langsung memberi komentar dibawah foto 

yang diminati serta dapat disukai dengan memberikan like pada foto 

tersebut. Instagram juga memiliki fitur yang unik yang dinamakan  

Instagram story atau biasa disebut instastory.  Fitur ini memungkinkan 

pengguna untuk mengungah  foto atau video yang hanya bertahan  24 jam.  

Selain itu, Instagram juga memiliki fitur hashtag(#), yang digunakan untuk 

mengkategorikan foto dengan foto yang  memiliki kata kunci yang sama. 

https://m.detik.com/
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Instagram memudahkan seseorang terhubung dengan followers lain untuk 

dapat berbagi informasi dan pengalaman kepada followers lainnya.  

Saat ini terdapat beberapa akun instagram yang memberikan informasi 

kepada followers-nya seperti akun online shop dan salah satu akun yang 

menarik adalah akun kuliner. Akun kuliner menyediakan berbagai informasi 

mengenai tempat-tempat kuliner. Instagram memudahkan followers-nya 

untuk mencari informasi kuliner sehingga bermunculan akun instagram yang 

khusus untuk memposting foto dan memberikan informasi mengenai 

kuliner.  Followers dapat mempromosikan kelebihan suatu produk atau jasa 

kepada followers lainnya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di 

instagram seperti mengunggah foto dan video serta memberikan ulasan 

mengenai produk atau jasa melalui hastag dan caption. 

Kehadiran instagram saat ini dianggap sebagai media sosial yang 

informatif dikarenakan instagram berisi berbagai informasi. Salah satu akun 

kuliner yang digemari yaitu akun @kulinersby. Akun @kulinersby 

merupakan akun instagram yang khusus memposting informasi kuliner di 

Surabaya. Akun @kulinersby memanfaatkan instagram sebagai media 

promosi dan media untuk berinteraksi dengan followers mengenai tempat-

tempat kuliner di Surabaya. Akun ini memberikan informasi mengenai 

kuliner, review dan sharing mengenai kuliner dan suasana tempat kuliner 

sehingga akun instagram @Kulinersby digunakan sebagai media promosi. 

Akun @Kulinersby terbilang aktif. Hal ini dilihat dari postingan yang 

dilakukan selama satu minggu ada 3-5 unggahan foto atau video kuliner. 

Akun tersebut memiliki jumlah pengikut sebanyak 352K(sumber: 

instagram@Kulinersby). Selain itu, akun @Kulinersby ini ada sejak 4.745 

ribu postingan yang telah diunggah di akun Instagram @Kulinersby 

mengenai informasi kuliner di Surabaya. Akun tersebut dikelola oleh 

@Syafiradp selaku pemilik akun kuliner Surabaya.  

Proses komunikasi  atau menyampaikan informasi berbagai macam 

tempat, kuliner, harga, lokasi, dan lainnya berupa konten yang dipsoting 

Antara pemilik akun dengan followers melalui akun @Kulinersby secara 
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konsep teori dikenal dengan electronic word of mouth  (EWOM). EWOM 

yang terjadi  berdasarkan akun @Kulinersby yang memposting konten 

berupa beberapa produk kuliner yang di review. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan terjalinnya sebuah interaksi antara pemilik akun dengan 

followers melalui media elektronik berupa Instagram. Adapun akun 

@Kulinersby selalu aktif dalam memposting konten-konten berupa produk 

kuliner sehingga followers mengikuti segala aktivitas konten yang telah 

diposting dengan memberikan respon berupa like, coment, dan repost. 

Adapun EWOM yang terjalin berdasarkan postingan konten berupa produk 

kuliner yang telah diposting sehingga followers dengan followers lainnya 

memberikan sebuah pendapat atau respon melalui komentar atas konten 

yang telah diposting sehingga timbulnya EWOM.  

Electronic word of mouth (eWOM) menurut pendapat Jalilvand dan Samiei 

(2012) merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh 

konsumen aktual, potensial atau konsumen sebelumnya mengenai produk 

atau perusahaan via media internet. EWOM pada akun Instagram kuliner 

@Kulinersby ditinjau berdasarkan kuantitasnya, yaitu mengacu pada jumlah 

postingan komentar (ulasan) yang diberikan oleh followers berdasarkan isi 

konten (kualitas pesannya). Bentuk eWOM pada laman instagram dapat 

ditinjau berdasarkan pemilik akun instagram @kulinersby memposting 

tentang informasi yang berkaitan dengan kuliner, maka followers akan 

memberikan respon (melakukan mention, coment, repost). Pada saat 

followers melakukan respon terhadap postingan pemilik akun @kulinersby 

dan proses ini terus dilakukan antar sesama followers, maka komunikasi 

many to many akan terbentuk. Adapun pengukuran indikator eWOM akun 

instagram @kulinersby berdasarkan konten. 

Konten berisi mengenai ulasan-ulasan berupa foto atau video yang 

diposting pada akun @kulinersby di instagram. Konten foto dan video pada 

akun instagram @kulinersby menginformasikan beberapa jenis informasi 

kuliner, merekomendasikan makanan atau minuman yang enak, iklan 

mengenai suatu usaha kuliner, dan informasi mengenai promo-promo 
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diskon. Konten-konten tersebut sering diunggah dilaman instagram 

@kulinersby sehingga followers dapat berinterikasi melalui kuliatas isi 

pesan yang disampaikan dalam caption pada saat memposting konten. 

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan 

dan preferensi terhadap suatu merek (Arifin dan Fachrodji, 2015:127). Suatu 

produk dengan citra merek yang baik akan memunculkan kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek (Semuel dan Lianto, 2014). Konsumen 

yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. Citra harus disampaikan 

melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia dan disebarkan secara terus-

menerus sehingga pandangan kita menjadi positif terhadap merek tersebut.  

Komponen citra merek akun @kulinersby berdasarkan citra pembuat/citra 

produsen. Citra merek akun @kulinersby diukur berdasarkan kualitas 

popularitas akun instagram @kulinersby yang dilihat dari jumlah 

followersnya, mengenai riwayat pembuatan akun, dan kegunaan atau fungsi 

adanya akun @kulinersby. Akun tersebut memiliki jumlah followers 

sebanyak 343K pengikut. Hal tersebut membuat kepercayaan sekolompok 

followers atau masyarakat percaya bahwa akun instagram @kulinersby 

merupakan akun yang memiliki citra positif sehingga jumlah followers akun 

instagram @kulinersby selalu meningkat setiap bulannya. Niat beli 

(purchase intention) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk/jasa tertentu, serta berapa banyak unit 

produk/jasa yang dibutuhkan pada periode tertentu (Kumala, 2012). Adapun 

timbulnya niat beli akan mempengaruhi konsumen dalam menentukkan 

sikap terhadap suatu merek yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

keputusan untuk membeli suatu produk atau merek tertentu (Kotler dan 

Keller, 2013). Pengukuran niat beli pada akun @kulinersby berdasarkan 

keinginan followers untuk membeli produk kuliner yang telah diunggah oleh 

pemilik akun @kulinersby. Faktor niat beli followers juga dipengaruhi 

adanya konten-konten ulasan berupa foto atau video yang telah diposting. 
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Adapun niat beli merupakan niat untuk membeli produk atau merek pada 

akun @kulinersby di instagram.  

Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Jalilvand dan Neda (2012) sehingga variabel yang digunakan dalam 

pembahasan ini sama yaitu EWOM, citra merek, dan niat beli. Selanjutnya, 

adanya perbedaan objek dan periode tahun mengakibatkan penelitian ini 

berbeda dari sebelumnya sehingga menyebabkan perbedaan temuan data-

data yang dianalisis. Objek yang digunakan penelitian sebelumnya 

menggunakan objek industri automobil di Iran, sedangkan penelitian ini 

menggunakan objek industri akun instagram berupa makanan kuliner di 

Surabaya. Pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dibahas dan diulas 

pada penelitian ini.  

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Penelitian skripsi ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Jalilvand dan Neda (2012). Adapun penelitian yang dilakukan sekarang 

guna melengkapi penelitian terdahulu berdasarkan konsep variabel dan 

hipotesis yang sama. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini 

terdapat kesenjangan penelitian yang muncul karena banyak temuan 

penelitian yang berbeda satu dengan yang lain dikarenakan menggunakan 

objek media sosial dan periode tahun yang berbeda. Penelitian terdahulu 

hanya sebatas menggunakan industri automobile di Iran sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan industri kuliner di Surabaya. Penelitian 

terdahulu menggunakan media sosial berupa facebook berdasarkan jumlah 

likes dan coment sedangkan penelitian saat ini menggunakan media sosial 

berupa Instagram berdasarkan isi pesan (kualitas pesan) berupa konten yang 

terdapat dalam komentar. Pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan 

dibahas dan diulas pada penelitian ini. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan dalam 

penelitian ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
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EWOM akun @Kulinersby terhadap citra merek “Kulinersby” yang 

ditayangakan pada akun instagramnya. Selanjutnya, tujuan penelitian 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh EWOM akun @Kulinersby terhadap 

niat beli followers dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek 

akun Instagram @Kulinersby terhadap niat beli followers.  

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pengaruh EWOM 

terhadap citra merek akun @Kulinersby dalam media sosial Instagram yang 

memiliki pengaruh secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan EWOM 

berdampak positif terhadap citra merek akun Instagram @Kulinersby. Selain 

itu, penelitian ini menemukan bahwa EWOM juga mempengaruhi niat 

terhadap pembelian. Semakin sering EWOM  berupa konten yang diposting 

maka semakin berpengaruh terhadap niat pembelian kuliner yang telah 

direkomendasikan sehingga EWOM terhadap niat beli berpengaruh 

signifikan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan adanya pengaruh citra 

merek akun @Kulinersby terhadap niat beli yang berpengaruh secara 

signifikan berdasar citra merek positif yang dimiliki oleh akun @Kulinersby 

sehingga niat untuk melakukan pembelian terhadap akun @kulinersby 

semakin besar.  

1.5 Sistematika 

Sistematika dalam penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran 

yang jelas dari pokok permasalahan, adapun secara sistematika susunan 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang 

berisi latar belakang permasalahan, merupakan landasan pemikiran secara 

garis besar yang menimbulkan minat untuk melakukan penelitian, rumusan 

masalah dengan menggunakan tiga rumusan masalah berupa EWOM, brand 

image dan niat pembelian terhadap akun Instagram @Kulinersby. 

Selanjutnya, juga terdapat tujuan penelitian yang digunakan untuk
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mengetahui pengaruh terhadap tiga variabel rumusan masalah yang ada dan 

terdapat hasil yang dipeoleh dalam melakukan penelitian yang ada.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini berisi landasan teori dan 

penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan 

analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga mengambarkan kerangka pemikiran 

dan hipotesis. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai konsep dan dasar yang 

mendasari penyusunan penelitian skripsi ini yang terdiri dari konsep 

EWOM, brand image, dan niat beli pada akun Instagram @Kulinersby. 

Dalam bab ini juga mengemukakan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.  

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini mengemukakan metode 

penelitian yang diharapkan dapat menjawab masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini. Bab ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan tiga variabel berupa EWOM, brand image, dan niat beli. 

Selanjutnya, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jenis dan sumber data 

beserta teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini 

menguraikan hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum 

mengenai subjek dan objek yang relevan terhadap rumusan masalah yang 

ada; terdapat gambaran mengenai deskripsi statistic variabel; terdapat 

penjelasan mengenai hasil estimasi dan pembuktian hipotesis; selanjutnya 

terdapat penjelasan mengenai interepsi hasil dan pembahasan yang akan 

didapatkan dalam penelitian ini.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN: Bab ini terdiri dari kesimpulan 

berdasarkan jawaban atas rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini. Adapun dalam bab ini terdapat ringkasan hasil 

penelitian yang didapatkan; terdapat penjelasan mengenai simpulan; dan 

terdapat saran yang diupayakan selaras dengan pembahasan dan kesimpulan.




