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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mengingat perkembangan zaman menuju ke era digital marketing, 

maka pesan - pesan tradisional seperti pesan melalui televisi tidak lagi begitu 

berpengaruh terhadap konsumen. Pada saat ini konsumen membutuhkan 

sebuah informasi yang cepat dan dapat diperoleh dalam waktu singkat atas 

produk atau jasa yang akan mereka gunakan. Hadirnya Viral Marketing maka 

dapat mengurangi ketidak efektifnya pesan yang di sampaikan secara 

tradisional dan resiko yang tidak terhindari.  

Viral Marketing ialah strategi marketing di mana berhubungan melalui 

menciptakan pesan online yang original serta sangat menghibur dengan 

membuat para konsumen mau melanjutkan pesan tersebut ke konsumen 

lainnya, melakukan penyebaran atau broadcast pesan didalam web. (Haryani & 

Motwani, 2015). Viral Marketing juga merupakan pencampuran dengan ide 

tradisional seperti WOM (Word-of-Mouth). Viral Marketing bias dikatakan 

persis dengan Word of Mouth, informasi dikirim secara berantai dari satu 

orang kepada orang lainnya, hanya yang membedakan ialah medianya, Viral 

Marketing memakai media teknologi internet sedangkan Word of Mouth 

merupakan penyampaian pesan dari mulut ke mulut. WOM merupakan aspek 

penting dalam media komunikasi, seperti e-mail, blog dan social Media 

(Steyer et al., 2007; Smith et al., 2007).  
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Media komunikasi berpengaruh bagi perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen telah diidentifikasikan sebagai perilaku dalam pengambilan resiko 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan pada Ridings et al., (2002) dan 

Bruyn dan Lilien (2008), dalam konsep dunia kecil, permintaan akan 

informasi, niat baik untuk saling berbagi pengalaman atau ide mengenai 

produk dan layanan, kemampuan Customer to Customer (C2C) berkomunikasi 

melalui elektronik satu dengan yang lainnya melalui internet  dan berpotensi 

untuk mendapatkan rekomendasi dari kenalan bersama sudah cukup untuk 

meningkatkan Viral Marketing (VM), yang merupakan penggabungan efektif 

dari ide tradisional yang disebut Word of Mouth (WOM). Hal ini berarti 

bahwa ketika konsumen mendapatkan rekomendasi dari konsumen yang 

lainnya untuk mengurangi resiko pembelian yang tidak diperlukan. 

Mc Guigan (2008) menyatakan bahwa 77% konsumen yang 

menggunakan media online memeriksa ulasan secara online dan peringkat 

produk sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, dan 92% 

konsumen melaporkan bahwa ulasan online tersebut sangat membantu mereka 

(Kee, 2008). Sebagai contoh, ketika seorang konsumen menggunakan aplikasi 

Tokopedia untuk membeli sebuah produk, pembeli cenderung terlebih dahulu 

memilih toko-toko yang memiliki ulasan yang dan juga citra produk yang baik 

dari konsumen lain, yang sebelumnya pernah membeli produk di toko. Maka 

mengurangi resiko pembelian produk tidak cocok dengan kemauan dari 

konsumen tersebut. Selain itu Tokopedia dianggap memiliki akses keamanan 

yang terjamin jika dilihat dari (adugadget, 2017), apabila konsumen membeli 
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barang namun barang tidak sampai ke tempat konsumen maka uangnya akan 

di kembalikan oleh pihak Tokopedia. Berikut tabel yang mendeskripsikan  

data untuk penjualan lima (5) aplikasi online terlaris: 

Tabel 1.1 
Top 5 E-commerce sites in Indonesia 2017 

 

 

     

Sumber: (aseanup, 2017)            

        Untuk itu, peneliti di sini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai 

pengaruh viral marketing terhadap pembelian konsumen. Pengaruh tersebut 

berupa ulasan terhadap citra produk maupun resiko-resiko tersebut. Hal ini 

juga akan mempengaruhi pembelian konsumen.  

1.2 Rumusan Masalah 

              Berlandaskan pada latar belakang penelitian, permasalahan ada pada 

penelitian ini ialah mengetahui apakah terdapat pengaruh viral marketing 

terhadap purchase intention, sehingga rumusan permasalahan mampu 

diidentifikasi yaitu: 

a. Apakah immense efficacy mempengaruhi purchase intention? 

b. Apakah supportive access memiliki pengaruh terhadap purchase intention? 

c. Apakah professed security memiliki pengaruh terhadap purchase intention? 

d. Apakah message material berpengaruh terhadap purchase intention? 

No Toko Online Jumlah kunjungan 

1 Tokopedia 106.500.000 

2 Lazada 106.500.000 

3 Bukalapak 72.200.000 

4 Blibli.com 50.600.000 

5 Shopee 24.300.000 
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e. Apakah irrepressible dapat mempengaruhi purchase intention? 

f. Apakah consumer dependency mempengaruhi purchase intention? 

g. Apakah escalating brand dapat mempengaruhi purchase intention? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini supaya memahami pengaruh variabel independen 

terhadap dependen, yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara immense efficacy terhadap 

purchase intention. 

b. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara supportive access terhadap 

purchase intention. 

c. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara professed security terhadap 

purchase intention. 

d. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara message material terhadap 

purchase intention. 

e. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh irrepressible terhadap purchase 

intention. 

f. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara consumer dependency 

terhadap purchase intention. 

g. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara escalating brand terhadap 

purchase intention. 
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1.3.2 Manfaat penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Infomasi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti bermanfaat untuk 

menguji pengaruh immense efficacy, supportive access, professed security, 

message material, irrepressible, consumer dependency, escalating brand 

terhadap purchase intention pada konsumen agar dapat mempelajari dan 

mengetahui kegunaan sosial media dalam meningkatkan pembelian konsumen. 

b. Bagi Akademisi  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti 

selanjutnya untuk dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut. 

c. Bagi Penulis  

   Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti supaya memahami dan mengerti 

lebih dalam mengenai pengaruh viral marketing terhadap purchase Intention. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika pembahasan ini bertujuan agar setiap isi dan penjelasan 

mengenai masing-masing bab dapat teruraikan dengan jelas, di mana terdiri 

dari 5 bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab I bagian-bagian yang perlu diteliti berupa latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Di 
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mana untuk mengetahui latar belakang viral marketing 

diteliti dalam penelitian ini. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

Pada bab II terdiri dari 2 bagian yaitu kerangka teoritis 

yang terdiri dari penjelasan model penelitian terdahulu, 

definisi variable independen dan dependen, dan model 

penelitian dan terakhir berupa perumusan hipotesis yang 

berisi tentang kesimpulan untuk jawaban sementara pada 

penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

       Pada bab III berupa metodologi penelitian yang berfungsi 

untuk mencari dan memproses data untuk penelitian, 

yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian yaitu 

rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variable independen dan dependen, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV berisi profil responden dibagi berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan frekuensi, hasil uji 

deskriptif statistik, hasil uji outlier, hasil uji validitas, 

hasil uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta adanya 

pembahasan dari hasil penelitian ini.   
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BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Pada bab V ini terdiri dari 3 bagian yang akan dibahas, 

kesimpulan adalah mengenai hasil dari sebuah penelitian 

untuk disimpulkan, keterbatasan berupa kekurangan-

kekurangan dalam penelitian, dan terakhir rekomendasi 

berupa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh peneliti. 
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