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BAB I  

       PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi sekarang ini, terjadi peningkatan jumlah pengguna internet. 

Menurut Smartinsights (2016), terdapat peningkatan sebesar 10 persen dari tahun 

2015, yang mana di Asia Pasifik terjadi peningkatan lebih besar, yaitu 14 persen dari 

tahun sebelumnya. Berdasarkan Isparmo SEO (2016) jumlah pengguna internet di 

Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta pengguna (51,5 persen) dari total jumlah 

penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta.  Menurut Getcraft (2018), penggunaan internet 

di Indonesia mencapai 8 jam 44 menit per hari. Berdasarkan data statistik kominfo, 

pengguna internet terbanyak ada pada usia 18-25 tahun, yaitu sebesar 49 persen. Hal 

ini didukung pula oleh data statistik APJII, yang menyatakan bahwa pengguna internet 

terbanyak di Indonesia berada pada kelompok usia produktif, yaitu 19-34 tahun (49,52 

persen). 

Berdasarkan APJII (2017) dalam DailysocialID (2017), sebanyak 87,13 persen 

masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Menurut 

Pate & Adams (2013), media sosial merupakan salah satu situs yang penting bagi 

millennials. Penelitian Isosuo (2016) juga menyatakan hal yang sama, bahwa 

mayoritas responden menyatakan bahwa mereka lebih menyukai platform Instagram 

dibandingkan platform media sosial lainnya. Di Indonesia, jumlah pengguna 

Instagram tertinggi pada bulan Maret 2017 ada pada kalangan dengan rentang usia 18-

24 tahun (NapoleonCat, 2017). Menurut riset yang dilakukan oleh Sociabuzz (2018) 
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Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan oleh para responden 

terkait pemanfaatan influencer, yaitu sebesar 98,8 persen. 

Pemanfaatan influencer di media sosial disebut sebagai Influencer marketing, 

yang merupakan proses identifikasi dan aktivasi individu yang memiliki pengaruh 

terhadap target secara spesifik (Sudha & Sheena, 2017). Berdasarkan data statistik 

Sociabuzz (2018), 83 persen pemasar meyakini bahwa influencer marketing 

merupakan cara yang efektif dalam membantu mencapai tujuan pemasaran. Dari 83 

responden dari suatu brand / produsen, agency, start up, dan online shop, 70 persen 

yang pernah atau rutin menjalankan influencer marketing selama tahun 2017 adalah 

dari kalangan brand / produsen. Mereka memilih untuk menggunakan influencer di 

dalam kegiatan pemasarannya karena tujuan utama, yaitu meningkatkan awareness 

(98,8 persen), mengedukasi target konsumen (62,7 persen), meningkatkan penjualan 

(50,6 persen), meningkatkan followers (39,8 persen) dan sebagai optimasi search 

engine (25,3 persen). Influencer di media sosial seringkali disebut social media 

influencer, yang dapat menjadi salah satu cara bagi pemasar untuk berkomunikasi dan 

menjalin hubungan dengan konsumen (Freberg dkk., 2011).  

Social Media Influencer (SMI) merupakan pihak ketiga yang melalui 

rekomendasi, citra, dan konten di media sosial; opini, perilaku dan tindakan pelanggan 

dapat terbentuk (Szmigin & Piacentini, 2015). Pada umumnya mereka dipandang 

memiliki daya tarik, keahlian, dan authenticity dalam menciptakan konten yang 

menarik dan bermanfaat (Burgess, 2017 dalam Gashi, 2017). Van der Waldt dkk. 

(2009) dalam Rebelo (2017) mengatakan bahwa influencer yang tepat, akan menjadi 

efektif dalam menentukan posisi bagi produk baru dan mengubah persepsi produk 
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yang salah diposisikan. Pada penelitiannya, Burke (2017) memberikan sebutan “online 

celebrities” kepada SMI, yang dapat menjadi salah satu cara penyebaran informasi dan 

mempengaruhi konsumen dalam persepsi suatu produk. 

Salah satu bentuk SMI adalah fashion blogger, yang menurut Sudha & Sheena 

(2017) merupakan salah satu cara yang efektif untuk berbagi pengalaman dan 

rekomendasi melalui internet, serta memasarkan produk langsung kepada konsumen 

dengan biaya yang rendah. Glucksman (2017) menyatakan bahwa SMI sukses 

menawarkan produk-produk dari lifestyle brand, seperti fashion, melalui interaksi 

dengan konsumen, dengan authenticity, tingkat percaya diri yang tinggi, dan interaktif, 

serta produk fashion melalui blog (Sudha & Sheena, 2017). Salah satu bentuk peran 

SMI adalah sebagai pemimpin opini (Gulamali & Persson, 2017).  

Salah satu SMI yang termasuk dalam kategori selebgram Indonesia di bidang 

fashion adalah Gisella Anastasia dengan akun @gisel_la di Instagram yang memiliki 

jumlah pengikut sebesar 19,1 juta orang (Instagram, 2018). Gisella dikenal sebagai 

sosok yang feminis yang seringkali memilih pakaian yang simpel dan elegan, seperti 

misalnya pakaian casual atau pakaian sehari-hari (LineToday, 2018). Menurut Zalora 

(2018) Gisella Anastasia menjadi rekomendasi bagi mereka yang ingin berpenampilan 

modis dan feminim tanpa terkesan berlebihan. Salah satu jenis produk fashion yang 

digemari wanita berusia 20-an adalah pakaian casual (Teen, 2014) atau pakaian sehari-

hari yang dapat dikenakan sepanjang masa (Liputan6, 2015).  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, produk fashion menempati 

posisi pertama dalam kategori produk yang paling popular di media sosial dan online 

sites, khususnya di Indonesia (JarvisStore, 2016). Selain itu hasil riset ini didukung 
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pula dengan laporan APJII (Asosiasi Perusahaan Jasa Internet Indonesia), bahwa tahun 

2014 produk fashion ini sudah menjadi produk yang paling sering dibeli oleh 

konsumen online (sebanyak 71,6 persen) dibandingkan produk lain. Produk fashion 

banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan produk ini merupakan kebutuhan utama 

setiap orang untuk tampil menarik. Terlebih lagi media sosial mendukung mereka 

untuk tampil menarik, sehingga post yang diunggah akan lebih menarik. Beberapa 

produk fashion yang paling banyak diminati oleh pelanggan adalah sepatu, pakaian, 

jaket, dan jam tangan (Jarvisstore, 2016). Selain itu penelitian terdahulu oleh 

Kurniawati dan Arifin (2015) menyatakan bahwa melalui media sosial Instagram, 

produk fashion bermerek Brodo Footwear berhasil menarik perhatian mahasiswa 

FISIP USU melalui penggunaan gambar-gambar yang menarik, keterangan yang jelas 

akan produk tersebut, dan hashtag. Salah satu produk fashion yang paling diminati dan 

paling sering dibeli online adalah pakaian wanita (Setyowati, 2012 dalam Indraswari 

dan Pramudana, 2014). Di dalam keterkaitannya dengan SMI, mereka mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen melalui opini personal, kemampuan dan posisi 

mereka sebagai ahli, dan sebagainya. Konsumen akan menilai bahwa produk-produk 

fashion yang mereka tawarkan adalah produk-produk yang harus mereka punya, dan 

sedang menjadi trend di saat itu (Sudha & Sheena, 2017).  

Berdasarkan penelitian oleh Harly dan Octavia (2014) dikatakan bahwa 

endorsement fashion blogger dengan variabel kredibilitas, visibilitas, atraksi, dan 

kekuatan berada pada kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa fashion blogger 

memiliki pengetahuan yang tinggi akan bidang fashion dan produk fashion yang 

dikomunikasikan. Berdasarkan penelitian Shimp (2003) SMI memiliki karakteristik 
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yang dapat membentuk sikap positif konsumen terhadap suatu produk, sehingga 

konsumen akan mempertimbangkan di dalam keputusan pembelian mereka. Sertoglu 

dkk., (2014) dalam Rebelo (2017) menambahkan apabila konsumen percaya pada 

konten SMI, maka mereka cenderung memiliki suatu minat beli. Hal yang sejalan ada 

pada penelitian Maharani dan Totoatmojo (2015), yang menyatakan bahwa endorser 

mampu mempengaruhi minat beli konsumen, dimana salah satu variabel yang 

digunakan adalah kredibilitas endorser. Penelitian lain dikatakan oleh Shafiq dkk. 

(2011) yang menunjukkan bahwa kredibilitas endorser mampu menciptakan minat beli 

orang yang melihat iklan yang diiklankan endorser. Sertoglu dkk. (2014) dalam Rebelo 

(2017) melanjutkan bahwa ketika pelanggan percaya pada konten yang diunggah 

influencer, konsumen cenderung memiliki minat beli. Penelitian lain oleh Indraswari 

dan Pramudana (2014) menekankan bahwa endorser mempengaruhi niat pelanggan 

wanita terhadap produk pakaian wanita melalui media online.  

Berdasarkan penelitian Gyda (2017), salah satu karakteristik SMI yang 

menjadi acuan bagi perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan mereka adalah 

kredibilitas mereka. Kredibilitas merupakan situasi dimana penerima pesan melihat 

sumber (SMI) sebagai yang berpengetahuan, berkemampuan, atau memiliki 

pengalaman dan kepercayaan yang relevan, sehingga informasi yang diberikan tidak 

bias. Kredibilitas SMI didefinisikan sebagai jumlah fitur positif yang membentuk dan 

meningkatkan penerimaan pesan (Belch dan Belch, 2001 dalam Maharani dan 

Totoatmojo, 2015). Kredibilitas SMI menunjukkan tingkat kinerja dari kemampuan 

SMI di Instagram, dan tingkat kejujuran dalam memaparkan citra produk berdasarkan 

tujuan yang ingin dicapai (Maharani dan Totoatmojo, 2015). Penelitian oleh Jonas 
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(2010) dalam Rebelo (2017), menunjukkan bahwa konsumen mempersepsikan bahwa 

konten yang diciptakan influencer dianggap lebih kredibel dibandingkan konten yang 

diciptakan oleh penjual, sehingga akan meningkatkan minat beli (Waldt dkk., 2009 

dalam Rebelo, 2017). Selain itu di dalam penelitian Rochmania dan Prabowo (2016) 

menunjukkan bahwa variabel yang memiliki peran terpenting dalam mempengaruhi 

minat beli konsumen dengan endorser Sharena Gunawan, adalah variabel kredibilitas. 

Maka dari itu kredibilitas influencer penting untuk dipertimbangkan dengan baik, 

karena konsumen akan membeli produk dalam jumlah banyak ketika influencer 

mampu membangun kredibilitas mereka dalam hubungannya dengan produk (Van der 

Waldt dkk., 2009, dalam Rebelo, 2017).  

Persepsi nilai digunakan oleh konsumen untuk mempertimbangkan aspek 

produk dengan biaya yang ditawarkan sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi nilai 

merupakan perbandingan manfaat produk dengan pengorbanan yang diberikan 

konsumen (Hansudoh, 2012) Apabila konsumen merasa ada nilai yang tinggi dari 

suatu produk, maka akan timbul minat beli (Arsinta dan Purnami, 2015). Chen (2007) 

dalam Arsinta dan Purnami (2015) menunjukkan bahwa persepsi nilai berdampak 

positif pada minat beli. Minat beli, dikatakan oleh Kotler dan Keller (2016) merupakan 

respon konsumen terhadap objek yang membuat konsumen ingin melakukan 

pembelian. Bateson dan Hoffman (2016) menambahkan bahwa di dalam customer 

perceived value terdapat empat komponen benefit, yaitu nilai produk, nilai jasa, nilai 

personel, dan nilai citra. Sedangkan pengorbanan konsumen terbagi menjadi beberapa 

yaitu biaya moneter, waktu, energi, dan fisik.  
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Dalam penelitian Hansudoh (2012) dikatakan bahwa kredibilitas endorser 

berpengaruh positif pada minat beli, dengan variabel mediator adalah persepsi nilai. 

Endorser berperan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang mereka 

iklankan, dimana mereka dapat meningkatkan nilai suatu produk yang kemudian 

berdampak pada minat pembelian produk oleh konsumen (Arsinta dan Purnami, 

2015). Berdasarkan penelitian Arsinta dan Purnami (2015) dikatakan bahwa persepsi 

nilai (customer perceived value) memediasi pengaruh kredibilitas endorser pada minat 

beli secara parsial. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CPV bukan 

hanya satu-satunya faktor yang memediasi hubungan kredibilitas endorser dengan 

minat beli, namun ada faktor lainnya yang dapat memediasi. Selain itu Hansudoh 

(2012) dalam penelitiannya menemukan hal yang sama, yaitu kredibilitas celebrity 

endorser menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap minat beli, dengan persepsi 

nilai sebagai variabel pemediasi. Hal ini dijelaskan oleh Shafiq dkk. (2011) disebabkan 

karena selebriti dalam iklannya mampu meningkatkan nilai suatu produk yang 

berdampak pada minat beli seseorang akan produk tersebut.  

Namun, berdasarkan penelitian Lim dkk., (2017) dikatakan bahwa kredibilitas 

SMI memiliki hubungan yang tidak signifikan pada minat beli konsumen. Pada 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa responden menilai SMI kurang memiliki 

kredibilitas produk yang mereka endorse, yang berarti SMI kurang memiliki 

pengetahuan akan produk tersebut. Evans (2013) dalam Lim dkk. (2017) 

menambahkan bahwa endorser yang memiliki keahlian di luar bidang mereka dapat 

secara tidak langsung merusak citra yang dipersepsikan konsumen, menyebabkan 

pengaruh negatif pada minat beli. Pada penelitian Wibowo (2016) dikatakan bahwa 
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salah satu variabel kredibilitas SMI yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap 

perilaku pembelian konsumen adalah attractiveness dari SMI itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan adanya overexposure terhadap SMI dan overshadowing brand 

(mempromosikan banyak brand) oleh beberapa SMI yang membuat konsumen tidak 

tertarik dan bosan. Terlebih pada penelitian Shafiq dkk. (2011) dikatakan bahwa 

persepsi nilai tidak memediasi variabel kredibilitas endorser dan minat beli secara 

signifikan. Maka dari itu karena masih ada gap riset terkait peran customer perceived 

value sebagai variabel mediator, khususnya berdasarkan penelitian Arsinta dan 

Purnami (2015) yang menunjukkan bahwa customer perceived value bukan satu-

satunya variabel mediator, maka pada penelitian ini akan ditambahkan variabel 

mediator lain, merujuk pada model penelitian Dianawati (2009).  

Salah satu variabel yang dapat berperan sebagai mediator selain customer 

perceived value adalah sikap konsumen terhadap iklan. Menurut Zu dan Derek (2015); 

Methaq (2012) dalam Setyawati dan Rosiana (2018) minat beli dipengaruhi oleh sikap 

konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Setyawati dan Rosiana 

(2018) sikap konsumen merupakan kecenderungan konsumen dalam berperilaku, baik 

secara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek tertentu. Pada 

penelitian Stephanie dkk. (2013) dikatakan bahwa sikap konsumen terhadap iklan 

mempengaruhi minat beli konsumen. Sikap konsumen terhadap iklan, ditemukan pula 

memiliki pengaruh sebagai variabel pemediasi, seperti pada penelitian Stephanie dkk. 

(2013) yang menemukan bahwa sikap konsumen terhadap iklan memediasi 

kredibilitas selebriti terhadap minat beli.  Namun di sisi lain Muda dkk. (2014) dalam 
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Setyawati dan Rosiana (2018) menyatakan bahwa sikap konsumen tidak secara positif 

mempengaruhi minat beli konsumen.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan peran customer perceived 

value dan sikap konsumen terhadap iklan sebagai variabel pemediasi, maka pada 

penelitian ini akan digunakan dua variabel pemediasi tersebut, disebabkan karena 

menurut Arsinta dan Purnami (2015) dikatakan bahwa persepsi nilai (customer 

perceived value) memediasi pengaruh kredibilitas endorser pada minat beli secara 

parsial. Hal ini menandakan bahwa CPV bukan hanya satu-satunya faktor yang 

memediasi hubungan kredibilitas endorser dengan minat beli, namun ada faktor 

lainnya yang dapat memediasi, yaitu sikap konsumen terhadap iklan (Stephanie dkk. 

2013). Penggunaan sikap konsumen terhadap iklan sebagai variabel pemediasi 

merujuk pula pada saran penelitian Setyawati dan Rosiana (2018) yang menyarankan 

perlunya penelitian dengan objek yang berbeda, seperti pakaian casual. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terbatasnya 

penelitian yang menguraikan tentang fenomena pengaruh social media influencer 

terhadap minat beli produk pakaian casual melalui customer perceived value dan sikap 

konsumen terhadap iklan, terlebih dengan subjek penelitian mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang. Pemilihan subjek mahasiswi UNIKA Soegijapranata 

Semarang meninjau dari data statistik Kominfo (2016) bahwa pengguna internet 

terbanyak ada pada usia 18-25 tahun atau mereka yang tergolong sebagai mahasiswa 

sarjana (S1), yaitu sebesar 49 persen. Hal ini didukung pula oleh data statistik APJII, 

yang menyatakan bahwa pengguna internet terbanyak di Indonesia berada pada 

kelompok usia produktif, yaitu 19-34 tahun (49,52 persen). Selain itu penelitian serupa 
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oleh Permata (2016) menyatakan bahwa mahasiswa lebih menyukai online shopping 

di media sosial, seperti misalnya Instagram, karena kemudahan untuk diakses tanpa 

harus mengunjungi tempat produk tersebut dijual. 

Selain itu beberapa penelitian terdahulu yang diulas sebelumnya belum banyak 

yang meneliti terhadap subjek mahasiswa dengan objek pakaian casual. Maka pada 

penelitian ini akan dikaji pengaruh kredibilitas SMI (@gisel_la) terhadap minat beli 

mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang pada pakaian casual, serta mengetahui 

adanya pengaruh customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan dalam 

memediasi hubungan kredibilitas SMI terhadap minat beli mahasiswi UNIKA 

Soegijapranata Semarang pada produk pakaian casual. 

 

1.2.  RUMUSAN MASALAH  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: Apakah kredibilitas social media influencer memberikan pengaruh terhadap 

minat beli pakaian casual pada mahasiswi UNIKA Soegijpranata melalui customer 

perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan ?  

 

1.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kredibilitas social 

media influencer terhadap minat beli mahasiswi UNIKA Soegijapranata melalui 

customer perceived value dan sikap konsumen terhadap iklan pada produk pakaian 

casual serta mengetahui tanggapan mahasiswi UNIKA Soegijapranata Semarang 

terhadap kredibilitas SMI, minat beli, customer perceived value, dan sikap konsumen 

terhadap iklan pada produk pakaian casual. 



11 
 

 
 

Manfaat pelitian ini adalah: 

a. Manfaat manajerial 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai informasi dan masukan terkait 

pemanfaatan social media influencer sebagai strategi pemasaran produsen pakaian 

casual dengan segmen mahasiswi. Selain itu penelitian ini diharapkan membantu 

manajer untuk memahami peran variabel pemediasi, yaitu customer perceived value 

dan sikap konsumen terhadap iklan pada hubungan kredibilitas SMI terhadap minat 

beli pakaian casual dengan segmen mahasiswi.  

 

b. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konfirmasi atas riset gap yang ada 

terkait pengaruh SMI terhadap minat beli mahasiswi pada produk pakaian casual 

melalui customer perceived value dan sikap konsumen terhadpa iklan. Selain itu 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian sejenis lainnya. 

 

 


