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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini, perkembangan era teknologi informasi diikuti oleh munculnya 

beberapa platform media sosial. Banyaknya media sosial seperti di antaranya 

Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, Tumblr dan sebagainya cukup mudah 

diadopsi oleh para penggunanya (Lua, 2019). Media sosial ini memungkinkan para 

penggunanya untuk berbagi informasi dalam berbagai format, yakni berupa tulisan, 

foto, maupun video. Konten informasi yang diunggah ini pun memiliki tujuan yang 

beragam, mulai dari untuk interaksi sosial, sekadar memberikan informasi terkini, 

hingga sebagai sarana belajar dan berbagi pengalaman tentang suatu hal. 

 Berbeda dengan ekosistem dan jenis platform media sosial lain seperti 

Facebook, Twitter, ataupun LinkedIn, YouTube menjadi salah satu platform yang 

memang memposisikan diri sebagai platform dalam format video. Sejak dibentuk 

pada tahun 2005 YouTube menyediakan situs yang memungkinkan penggunanya 

untuk saling membagikan konten video mereka sendiri. YouTube dimaksudkan 

dapat menjadi platform yang menciptakan budaya partisipatif (Burgess & Green, 

2009). Budaya ini juga didukung dengan mengusung tagline “Broadcast Yourself” 

sejak tahun 2016 yang seakan-akan memotivasi penggunanya untuk lebih ekspresif 

terhadap konten mereka. Meskipun tagline hanya dipertahankan dua tahun setengah 

hingga tahun 2019 (Parker, 2019), pengguna YouTube atau dalam konteks ini 

adalah para video creator pun masih “menjaga” budaya ini. YouTube sebagai 

platform yang menjadi spesialis dalam konten video juga menyediakan banyak 

‘komunitas’ atau kategori yang membuat konten-konten yang diunggah ini menjadi 

tersegmen dengan baik. Video yang paling banyak ditonton adalah video yang 

menyajikan informasi tentang unboxing, comedy/skit, haul, educational, 

favorite/best of, tag/challenge, gaming, vlogs, how-to, dan product reviews. Dari 10 

kategori ini, product reviews merupakan kategori favorit yang paling banyak 

ditonton dibandingkan 9 kategori lainnya (Brown, 2018).  
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Riset Brandwatch tahun 2019 menemukan bahwa durasi tonton konten 

video di YouTube mencapai 1 milyar jam per hari, jauh lebih lama dibandingkan 

gabungan durasi tonton konten video Facebook dan Netflix (Smith, 2019). 

Penelitian sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa video review yang diunggah di 

YouTube membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian (Lee & 

Watkins, 2016). Data menunjukkan bahwa 84% iklan mobile yang diunggah di 

YouTube lebih mampu menarik perhatian audiens dibandingkan iklan TV (Chi, 

2019). Lebih lanjut, riset Google menyatakan bahwa 55% konsumen menggunakan 

konten video di YouTube untuk melakukan pengambilan keputusan pembelian 

(Montti, 2019). Data-data ini menunjukkan besarnya peran konten video di 

YouTube bagi konsumen.  

Perusahaan pemasaran sotftware milik YouTube, Pixability menemukan 

bahwa pada fase peluncuran produk, saluran/kanal resmi dari merek produk 

elektronik akan memperoleh perhatian dan respon yang cukup tinggi dari penonton, 

sementara konten yang diunggah para YouTuber individual memperoleh respon 

yang rendah. Situasi akan berbalik pasca perilisan suatu produk, di mana video 

berkonten review yang diunggah secara individual ini akan memperoleh tingkat 

respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan video yang diunggah oleh 

perusahaan atau merek besar sebelumnya (Jarboe, 2014). Pixability juga 

melaporkan bahwa jumlah video berkonten produk elektronik yang paling banyak 

ialah berasal dari kategori smartphone dan tablets.  

Konten review berformat video mampu memengaruhi persepsi konsumen 

karena informasinya yang lebih kaya dan padat (Xu et al., 2015), melalui bentuk 

visual dan audio yang cukup meyakinkan. Sebanyak 80% dari pembeli menonton 

video review sebagai panduan sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk 

(Think with Google, 2017). Data ini juga diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh 

PowerReviews pada Mei 2019 yang menyatakan bahwa sebanyak 59% konsumen 

meyakini bahwa review produk berpengaruh bagi keputusan pembelian. Tidak 

hanya pra-pembelian, konsumen yang sudah membeli produk pun juga tetap 

memilih untuk menonton agar dapat mengetahui pengalaman orang lain melalui 
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video review suatu produk untuk memberikan keyakinan (reinforcement) 

bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat. 

Informasi produk yang berasal review atau yang disebut juga user-

generated content cenderung lebih berpengaruh bagi keputusan pembelian 

konsumen, karena informasi tersebut diberikan oleh pelanggan lain yang pernah 

mengkonsumsi produk yang sama, dan cenderung tidak memiliki kepentingan 

komersial atas keputusan audiensnya (Qori, 2018). Review produk biasanya 

memberikan informasi secara adil dari dua sisi; baik kelebihan maupun 

kekurangannya, sehingga review seringkali dianggap lebih kredibel dibandingkan 

informasi iklan yang berasal dari perusahaan itu sendiri yang hanya menyajikan 

keunggulan produknya saja, tanpa membahas kelemahannya (Lee et al., 2016). 

Hanya saja, karena berasal dari konsumen, konten review ini menjadi cukup sukar 

untuk dikontrol, sehingga perusahaan harus memiliki perhatian terhadap media ini 

agar dapat menghasilkan dampak positif bagi produk yang ditawarkan pemasar (Xu 

et al., 2015).  

Pada umumnya, individu yang mengunggah konten video review di media 

sosial cenderung untuk mengulas produk secara bebas tanpa berasosiasi dengan 

suatu merek atau produk tertentu. Namun pada beberapa kesempatan, khususnya di 

platform YouTube, suatu merek atau produsen elektronik melakukan kerja sama 

dengan influencer di YouTube (biasanya disebut sebagai YouTuber) agar produk 

mereka dapat disampaikan melalui konten video review mereka. Pada konteks 

influencer marketing, seorang influencer di platform YouTube memperoleh 

sejumlah bayaran/insentif untuk melakukan kegiatan promosi. Kegiatan promosi 

yang berformat video ini dapat berupa unboxing (membuka kemasan), review 

(mengulas fitur) atau bahkan destruction (merusak/menghancurkan) suatu produk 

(Mediakix, 2018). Beberapa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan 

pengalaman kepada penonton terkait kualitas, fitur, dan kesan suatu produk. Konten 

video yang berasosiasi dengan berbagai produk dan merek ini telah dijadikan 

influencer sebagai salah satu cara untuk memperoleh pendapatan melalui kanal 

YouTube mereka.  
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Pemasar digital suatu produk atau merek telah menganggap influencer 

marketing memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan saluran media yang 

mereka miliki sendiri. Pemasaran melalui influencer marketing ini diproyeksikan 

berkembang hingga mencapai 5-10 miliar dollar pada tahun 2020. Selain itu 

sebanyak dua pertiga pemasar meningkatkan anggaran untuk saluran influencer 

marketing mereka pada tahun 2019, dan diharapkan memaksimalkan potensi 

pemasaran produk mereka (Mediakix, 2019). Namun, para pemasar harus 

memprioritaskan originilitas influencer yang hendak dipilih. Pemasar diharuskan 

memilih partner influencer yang mampu menjadi representasi nilai-nilai produk 

atau merek, dan memastikan apakah influencer ini memiliki respons yang baik dari 

audiens mereka atau tidak. Pemilihan influencer yang tepat berdasarkan aspek 

ukuran audiens, originilitas konten, dan tingkat keterkaitan (engagement) ini 

bermanfaat bagi pemasar agar produk mereka dapat dipromosikan secara tepat 

sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Pengeluaran pemasar untuk media influencer marketing secara 

global hingga tahun 2020. 

Sumber: https://mediakix.com/blog/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/ . 
Diakses 16 Desember 2019 

Selanjutnya, influencer yang mengunggah konten video review produk di 

YouTube dapat menjadi perhatian tersendiri bagi penonton. Saluran YouTube 

seorang influencer yang terkesan lebih dekat dan personal dapat membuat suatu 

konten video yang bersponsor menjadi terlihat lebih natural dan dapat dipercaya 

(Lueck, 2015), karena mereka menyampaikan review berdasarkan pengalaman 

pribadi atas kualitas suatu produk. Sehingga influencer diharapkan dapat membuat 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DISCLOSURE LANGUAGE... SATRIO ADI WICAKSONO

https://mediakix.com/blog/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/


5 
 

 

penonton lebih memahami aspek produk atau bahkan memiliki niat pembelian 

terhadap produk tersebut. 

Ketika influencer mengunggah konten video review yang memuat pesan 

dan maksud beriklan secara terbuka, ada potensi bahwa influencer ini kurang 

obyektif dalam menyampaikan informasi terkait produk. Hal ini didasari adanya 

kepentingan komersial yang membuat influencer harus menekankan konsumen 

agar sesegera mungkin membeli produk yang di-review. Berbeda dengan video 

review yang sengaja diproduksi dan diunggah untuk memberikan pengalaman atas 

kualitas produk secara obyektif. Keterbukaan atau tidaknya maksud komersial ini 

disebut dengan disclosure language. Perbedaaan penggunaan disclosure language 

pada review produk akan memberikan persepsi terhadap kredibilitas yang berbeda, 

baik terhadap informasi ulasan maupun pihak yang mengulas, yakni influencer itu 

sendiri (Carr & Hayes, 2014). Evans et al. (2017) menemukan bahwa ketika 

influencer marketing menggunakan format disclose atau maksud beriklan secara 

terbuka dalam konten review mereka, maka akan terjadi efek negatif terhadap suatu 

merek tersebut. Efek negatif tehadap merek ini didasari oleh mekanisme defensif 

konsumen yang bereaksi atas maksud beriklan secara terbuka (Friestad & Wright, 

1994). Reaksi yang timbul ini dapat berupa perasaan skeptis, menolak, dan 

mengantisipasi pesan-pesan yang bersifat persuasif, yakni konten review yang 

disampaikan secara disclose itu sendiri. Sebaliknya, ketika influencer 

menyampaikan secara undisclose, atau bentuk komunikasi yang tidak memiliki 

kepentingan komersial (iklan atau promosi), konsumen akan menerima informasi 

yang disampaikan dengan baik (Evans, et al., 2017). Keterbukaan atas maksud 

komersial ini nantinya dapat memengaruhi tingkat influencer credibility. 

Konsumen akan cenderung menerima informasi yang lebih terpercaya ketika 

influencer tidak menyampaikan niat mengiklankan atau kepentingan komersialnya 

dari suatu produk atau merek. Melalui review yang lebih obyektif secara dua sisi 

baik kelebihan dan kekurangan produk ini pula, konsumen akan memproses konten 

review dengan baik sesuai dengan mekanisme defensif mereka, yakni menerima 

dengan baik informasi tersebut tanpa penolakan karena tidak memuat pesan yang 
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bersifat persuasif. Review yang obyektif, jelas, dan mampu membantu konsumen 

untuk menentukan keputusan ini dianggap sebagai review yang trustworthy.  

Dalam menyampaikan informasi ulasan produk di YouTube, pemilihan 

message type yang digunakan juga berperan penting dalam proses persuasi yang 

dialami konsumen. Seorang influencer dapat memberikan informasi tentang produk 

dengan berfokus pada manfaat yang mereka dapatkan dari proses konsumsi produk 

tersebut, misalnya: tentang kenyamanan atau kemudahan penggunaan yang 

ditawarkan produk. Message type yang didasari oleh persepsi subyektif ini disebut 

dengan benefit-centric message. Sebaliknya, seorang influencer juga bisa 

memberikan informasi dengan berfokus pada hal-hal yang lebih obyektif, yaitu 

pada atribut atau spesifikasi teknis produk. Message type yang berasal dari 

informasi umum produk yang dapat diukur ini disebut dengan attribute-centric 

message (Wang et al., 2015). Penggunaan message type yang berjenis benefit-

centric cenderung lebih efektif pada konsumen yang memiliki keterbatasan 

informasi terkait produk. Ketika seorang influencer menyampaikan jenis pesan 

benefit-centric, konsumen akan menganggap ulasan yang diberikan tersebut lebih 

terpercaya (Park & Kim, 2008). Hal ini terjadi karena pesan yang berjenis attribute-

centric masih membuat konsumen harus menggunakan aspek kognitif mereka 

untuk mengolah lagi informasi spesifikasi umum tesebut. Berbeda dengan pesan 

benefit-centric yang lebih menekankan pada kegunaan yang mampu dihasilkan dari 

spesifikasi produk yang di-review, sehingga review dengan benefit-centric message 

tersebut dipersepsikan memiliki review trustworthiness.  

Melalui konten video review yang diunggah di YouTube dengan pengunaan 

disclosure language dan message type yang berbeda ini, penonton dapat memiliki 

persepsi atas tingkat influencer credibility dan review trustworthiness yang berbeda 

pula. Persepsi penonton atas influencer credibility dan review trustworthiness yang 

cukup tinggi ini dapat membuat konsumen untuk menerima dan mengolah 

informasi dengan lebih baik. Seorang influencer dapat menyampaikan beberapa 

review produk yang cukup jelas dan relevan dengan kebutuhan penonton. Sering 

kali, video review juga memuat beberapa saran dan rekomendasi penting terkait 

produk yang nantinya dapat memengaruhi sikap dan niat perilaku (behavioral 
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intentions) konsumen yang menontonnya. Persepsi konsumen atas tingkat 

influencer credibility dan review trustworthiness ini diharapkan dapat membentuk 

niat perilaku yang didasarkan pada rekomendasi pada video review tersebut, yang 

pada penelitian ini disebut sebagai recommendation behavioral intentions. Niat 

perilaku ini (recommendation behavioral intentions) merupakan niat perilaku yang 

berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh influencer yang memiliki tingkat 

influencer credibility dan menyampaikan review trustworthiness yang tinggi. 

Behavioral intentions konsumen yang timbul ini dapat berupa niat untuk mengikuti 

saran rekomendasi yang disampaikan oleh influencer; atau bahkan menyampaikan 

saran yang terdapat di video review tersebut ke sesama konsumen lain yang 

memerlukan informasi terkait produk tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan disclosure 

language dan message type yang berbeda dalam membentuk influencer credibility 

dan review trustworthiness atas informasi yang disampaikan suatu konten video 

review di YouTube, yang selanjutnya berdampak pada recommendation behavioral 

intentions penonton yang menonton video review produk.  

1.2. Kesenjangan Penelitian 

Penjelasan teori persuasion knowledge model yang berkaitan dengan 

kemampuan seseorang dalam mengolah pesan persuasi terhadap native ad ini juga 

berpengaruh dalam suatu konten review. Meskipun tujuan awal penciptaan konten 

review digunakan untuk berbagi pengalaman, tetapi apabila konten tersebut 

menggunakan bahasa promosi yang mengarahkan untuk niat pembelian suatu 

produk, merek, ataupun toko tertentu, maka persuasion knowledge seorang 

konsumen ini akan aktif dan tentunya akan memengaruhi persepsi, sikap, hingga 

niat perilaku secara negatif terhadap suatu produk. Sehingga penelitian ini berguna 

untuk melihat lebih jauh bagaimana persuasion knowledge model bekerja pada 

konteks konten video review. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan disclosure language dan 

message type pada konten video review di YouTube dalam membentuk 

influencer credibility dan review trustworthiness. 

2. Untuk mengetahui pengaruh influencer credibility dan review 

trustworthiness pada recommendation behavioral intentions produk 

smartphone. 

1.4. Ringkasan Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen dengan jenis true experiment, di mana peneliti akan memanipulasi 

variable disclosure language dan message type dengan menggunakan video review 

yang diunggah di YouTube sebagai stimulusnya. Teknik analisis yang digunakan 

adalah MANOVA dan Macro PROCESS dengan bantuan software statistik IBM 

SPSS 24.0.  

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H1, H2, H3, H4 H5, dan H6 

diterima, yang mana menjelaskan bahwa disclosure language dan message type 

yang berbeda mampu memengaruhi influencer credibility dan review 

trustworthiness secara berbeda pula. Selain itu, ditemukan pula bahwa H7 dan H8 

diterima, yang menunjukkan bahwa influencer credibility dan review 

trustworthiness mampu membentuk recommendation behavioral intentions.  

1.6. Kontribusi Riset 

1. Manfaat bagi pemasar 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi atau acuan bagi 

pemasar, terutama pemasar perusahaan yang bergerak pada industri 

smartphone. Selain itu, penelitian ini juga berguna dalam bagaimana 

memanfaatkan influencer marketing, khususnya pada platform YouTube 

untuk menyampaikan informasi penting kepada konsumen.  
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2. Manfaat bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti 

yang berkecimpung di dunia pemasaran, khususnya komunikasi pemasaran, 

yakni bagaimana penggunaan pesan berdasarkan aspek disclosure language 

dan message type yang tepat disampaikan melalui konten video yang 

nantinya dapat membentuk niat perilaku yang berbeda berdasarkan tingkat 

persuasion knowledge tiap konsumen 

1.7. Uji Ketahanan (Robustness) 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan nilai r pada corrected 

item total correlation yang disyaratkan harus lebih dari 0,3 (r ≥ 0,3). Apabila nilai 

r telah memenuhi syarat, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dikatakan valid. 

1.8. Sistematika Penelitian  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana suatu fenomena maraknya suatu review, atau user-

generated content berformat video, yang mampu memberikan informasi secara 

lebih kredibel dan memengaruhi konsumen. Konten video review yang diunggah 

oleh para influencer ini pun menjadi acuan atau rekomendasi bagi konsumen yang 

hendak membeli suatu produk. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana pesan ulasan 

disampaikan secara disclosure (disclose atau undisclose) dan penggunaan message 

type (attribute atau benefit) melalui video review. Pada bagian ini juga memuat 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dengan topik, model 

konseptual, pertanyaan penelitian, penelitian sebelumnya, dan variabel yang terkait 

dengan penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis & sumber data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. 
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum subyek dan obyek penelitian, interpretasi hasil 

pengolahan data, hasil analisis, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan, temuan dan saran yang dapat berguna bagi akademisi 

maupun praktisi pemasaran. 
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