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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian saat ini tidak terlepas dari pesatnya 

pertumbuhan bisnis, baik di sektor kecil, menengah dan besar. Hal ini tidak 

terlepas dari peranan teknologi yang terus berkembang di Indonesia. Penggunaan 

teknologi yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya perubahan kultur dan 

kebiasaan sehari-hari. Perkembangan teknologi diantaranya internet, yang 

membawa perubahan sangat besar didalam dunia bisnis dan menghasilkan sebuah 

gagasan inovasi yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan di dalam 

dunia bisnis salah satunya adalah kegiatan pemasaran (marketing). Pemasaran 

merupakan salah satu kekuatan utama di dalam dunia bisnis, hal inilah yang 

menjadi salah satu fokus utama dalam perkembangan teknologi yang diterapkan 

didalam dunia bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran bisnis. 

Penggunaan teknologi di dalam pemasaran bisnis disebut e-marketing. 

Perkembangan teknologi terbukti dengan adanya peningkatan pengguna 

jaringan internet yang semakin bertambah dan kecanggihannya sudah 

dimanfaatkan untuk segala bidang termasuk untuk berbisnis. Jumlah pengguna 

internet di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang mampu membuat 

teknologi internet semakin besar. Perusahaan riset pasar eMarketer 

memperkirakan hampir setengah penduduk dunia akan terhubung ke internet pada 

2018 dengan capaian di angka 123 juta. Beberapa negara di Asia, termasuk 
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Indonesia, berkontribusi besar terhadap angka pertumbuhan tersebut. Menurut 

hasil  laporan tahunan dari We Are Social yang merupakan sebuah agensi 

marketing sosial melaporkan bahwa pengguna media sosial di tahun 2017, dari 

total penduduk Indonesia yang mencapai 262,0 juta orang, 132,7 jutanya adalah 

pengguna aktif internet. 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 

 
Sumber: We are social 2017 

Kemajuan dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan 

kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Banyak perbedaan dan fitur sudah mulai 

tampil seiring dengan diversifikasi di bidang media. Teknologi menawarkan 

kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal berkomunikasi, 

memperoleh informasi, bahkan berbelanja telah menjadi penting. Dari situlah 

banyak perusahaan menangkap fenomena ini dan siap beradaptasi untuk 

mengikuti dinamisnya perubahan tanpa menghilangkan prinsip dasar dari bisnis 

network marketing. 
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Saat ini penggunaan internet berkembang dari hari ke hari dan percakapan 

individu bersamaan dengan postingan mereka di Internet merupakan media sosial. 

Media sosial menawarkan banyak kesempatan kepada pengguna internet. 

Perusahaan sekarang banyak memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi 

saat ini dengan berbagai kesempatan, sangat tepat dikatakan apabila saat ini media 

sosial tidak hanya sebatas dimanfaatkan untuk pertemanan saja melainkan dapat 

juga digunakan sebagai media untuk melakukan bisnis bahkan dijadikan sebagai 

terobosan terbaru untuk menjawab tantangan global saat ini. Dengan 

perkembangan teknologi  yang sangat maju, dan persaingan digital diseluruh 

bidang di dunia, memaksa beberapa bisnis potensial yang biasa dilakukan secara 

konvensional kini beramai-ramai pindah ke dunia online. 

Dalam pengembangan Web dimana budaya partisipasi mulai menarik 

perhatian, pengguna harus memainkan peran sebagai pencipta atau peserta (Tosun 

& Levi, 2010 : 95). Dengan demikian, diciptakan bukan hanya konsumen baru 

(pengguna) tapi juga platform tempat mereka mengelola informasi dan konten. 

Setiap orang dapat membuat, berbagi, bertukar, mengarahkan, mengirim, 

mempengaruhi, memeriksa dan menggunakan konten tanpa batas pada media 

kolektif yang dibuat (Alikiliç, 2011 : 14). 

Tidak salah bila mengatakan bahwa media sosial memungkinkan 

perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan juga pelanggan untuk 

saling bertukar gagasan satu sama lain. Waktu dan frekuensi komunikasi 

konsumen di media sosial dikelola oleh konsumen, bukan manajer. Ini berbeda 

dengan konsep pemasaran tradisional. Untuk alasan ini, media sosial dapat 
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dianggap sebagai perubahan penting dalam hal pemasaran (Tosun & Levi, 2010 : 

94). Karena media sosial telah menjadi praktis dan hemat biaya, banyak merek 

mulai menggunakan jejaring sosial. 

Media sosial merupakan salah satu alat promosi bisnis yang efektif karena 

dapat di akses oleh siapa saja, sehingga jaringan koneksinya menjadi lebih luas. 

Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya 

dibagian pemasaran dalam sebuah usaha atau perusahaan dan salah satu cara 

terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, 

facebook, dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan media 

konvensional seperti media cetak dan TV, hingga brosur dan selebaran. 

Saat ini banyak perkembangan teknologi yang digunakan di dalam 

kegiatan pemasaran bisnis (e-marketing) salah satu yang saat ini sedang 

berkembang adalah Viral Marketing atau disebut juga WOM (Word of Mouth 

Marketing). Viral Marketing adalah sebuah pesan berantai yang disebarkan secara 

terus menerus oleh setiap orang. Viral Marketing adalah sebuah upaya promosi 

yang memanfaatkan kekuatan berita dari mulut ke mulut. Dalam dunia online, 

penyebaran tersebut dapat melalui media online, misalnya melalui email dan 

jejaring social (seperti Facebook, Twitter, Yahoo, Koprol). 

.Oleh sebab itu, media sosial dianggap media yang paling efektif dalam 

melakukan promosi baik itu barang ataupun jasa. Dengan adanya media sosial kita 

dapat mengirimkan pesan berantai yang akan disebarkan oleh orang lain secara 

terus menerus. Pesan berantai itulah yang disebut sebagai Viral marketing 

(Pemasaran Viral) dan dapat dimanfaatkan sebagai media promosi. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia 

 
Sumber: We are social 2017 

Data di atas menunjukkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada 

tahun 2017 (data diambil dari we are social).  Youtube adalah sebuah situs web 

yang menjadi media sosial pertama dan para penggunanya bisa menggunggah, 

menonton dan berbagi video. Facebook menjadi media sosial yang kedua paling 

banyak digunakan di Indonesia setelah youtube. Sedangkan Instagram menjadi 

aplikasi berbagi foto yang paling banyak digunakan. Kemudian WhatsApp 

menjadi aplikasi chatting yang paling digemari penduduk tanah air setelah 

Facebook Messenger, Line, BBM dan Wechat. Oleh sebab itu, Facebook dan 

Instagram sering digunakan sebagai media penerapan Viral Marketing, terutama 

di PT K-Link tersebut. 

PT K-Link Indonesia Luncurkan K-Link Viral Marketing (KVM). K-Viral 

Marketing atau K-Link Viral Marketing adalah Strategi Marketing K-Link dengan 

menggunakan kekuatan internet marketing. 
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KVM menfaatkan social media yang akan diarahkan ke landing page k-link 

untuk mendapatkan subcriber / data prospek dengan memasukan nama & e-mail 

prospek pada landing page. Subcriber / Prospek akan diedifikasi dengan 

pengiriman email & ebook sesuai tema landing page. Pada akhirnya, subcriber / 

prospek akan diarahkan untuk join / bergabung di k-link lewat www.k-net.co.id. 

Prospek menjadi distributor k-link. 

KVM bermanfaat bagi para distributor untuk membangun jaringan mulai 

dari mendapatkan calon prospek sampai dengan menyediakan tutorial secara 

online, dewasa ini para Netizen ditahun 2012 memiliki pengguna sebanyak 78jt 

pada tahun 2018 diprediksi akan mengalami kenaikan 50% sebanyak 135jt 

didukung juga dengan maraknya penggunaan ponsel cerdas. 

.KVM bertujuan untuk menggali potensial market yang selama ini belum 

maksimal melalui Sosial Media sebagai jembatan untuk mendapatkan prospek 

secara online. KVM memberikan daya ungkit baik percepatan dan kemudahan 

dalam membangun jaringan. 

.Ada 2 program besar dibawah KVM, yaitu: Landing page & K-Link online 

store. Landing page ini berisi informasi tentang financial opportunity dan 

kesehatan yang digunakan untuk menumbuhkan ketertarikan pembaca untuk 

bergabung dibisnis K-Link. Landing page juga merupakan sarana pendaftaran 

online untuk calon member. 

 

 

http://www.k-net.co.id/
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Target secara umum adalah para Netizen secara spesifik pengguna Social 

Media seperti Facebook, Twitter, Google Plus, Path, Instagram dan Pengguna 

Instant Messenger Seperti BBM, Whatsapp, Line. Pendekatan softselling melalui 

topik menarik seperti : Kecantikan, Kesehatan, dan Pengetahuan. 

.KVM memberikan kemudahan untuk melakukan prospek, pendaftaran 

distributor baru dan pembelanjaan secara online yang semuanya ini terhubung 

satu dengan lainnya. Dalam penggunaannya bagi para distributor, KVM didesain 

sangat sederhana sehingga siapa saja dapat mengoperasikan dan menggunakan 

KVM dengan cepat dan mudah.  

Tabel 1.1 

Data penjualan KVM 2017 

No BULAN 
Media Sosial 

FB Instagram Twitter 

1 Januari 41 30 11 

2 Febuari 38 31 20 

3 Maret 25 26 32 

4 April 23 32 10 

5 Mei 52 29 35 

6 Juni 31 41 11 

7 Juli 36 32 24 

8 Agustus 27 29 14 

9 September 29 20 11 

10 Oktober 41 21 24 

11 November 51 37 17 

12 Desember 24 26 18 

JUMLAH 419 354 227 

Sumber: PT K-Link Indonesia 

 

Bisnis online sekarang banyak dilakukan semua kalangan, karena itu 

perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang baik yaitu salah satunya Viral 

Marketing. Yang nantinya perusahaan harus membuat konsumen percaya dengan 
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produk yang ditawarkannya dan melakukan keputusan pembelian terhadap produk 

yang tidak mudah apalagi strategi pemasarannya menggunakan Viral Marketing 

atau pemasaran secara online. 

.Proses awal viral marketing dapat berasal dari berbagai pihak, bahkan dari 

perusahaan itu sendiri. Informasi mengenai produk ini harus datang dari pihak 

secara langsung yang merupakan konsumen atau pihak yang merupakan ahli 

dibidang atau yang berkaitan dengan produk tersebut, sehingga informasi produk 

yang ditawarkan akan lebih efektif diterima oleh calon konsumen. 

Dan dalam pemasarannya sebelumnya banyak konsumen mencari referensi 

dan opini-opini tentang suatu produk tersebut dalam kata lain disebut juga word 

of mouth, dan kurangnya timbal balik terhadap sesama pengguna media sosial 

menyebabkan tidak ada informasi yang didapat untuk pertimbangan melakukan 

pembelian online. Teknologi seharusnya membuat jarak tidak menjadi masalah 

dalam komunikasi dengan internet. Kepedulian serta timbal balik tehadap orang 

lain sangat diperlukan agar orang lain atau anggota yang jarang mengakses 

internet dan media sosial tersebut mengetahui akan adanya informasi yang 

didapat dan melakukan pembelian melalui media sosial. 

.Kepercayaan adalah faktor  yang  penting,  yang  membuat  konsumen 

tertarik untuk  membeli  produk online. Kepercayaan terhadap online shop sangat 

penting karena kompleksitas dan keragaman interaksi online melalui media sosial  

(Leeraphong & Mardjo, 2013). Dari hasil yang  dirasakan konsumen, kepercayaan 

belanja secara online mempengaruhi   niat   pembelian melalui media   sosial. 

Persepsi konsumen dari konsistensi dan kejujuran pengecer online yang 
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ditemukan menjadi pengaruh yang kuat pada kepercayaan konsumen di online 

shop (Rose et al, 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH VIRAL MARKETING DAN 

KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

SECARA ONLINE PADA PRODUK K-LINK (STUDI PELANGGAN PT. 

K-LINK DI KARESIDENAN PATI). 
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1.2. Ruang Lingkup 

Dalam mengadakan penelitian diperlukan adanya suatu batasan – batasan 

terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini dapat mempermudah dalam proses 

pengumpulan data, sehingga peneliti hanya mengumpulkan data yang diperlukan 

saja. Adapun batasan – batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

a. .Penelitian ini mengambil objek penelitian tentang pembelian secara online 

produk PT K-Link Indonesia 

b. .Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor viral marketing sebagai variabel 

bebas yang pertama (X1), dan kepercayaan pelanggan sebagai variabel 

bebas yang kedua (X2), sedangkan keputusan pembelian secara online 

sebagai variabel terikat (Y). 

c. .Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang melakukan 

melakukan pembelian online melalui media facebook pada PT K-Link 

Indonesia selama periode bulan Januari 2017 sampai Desember 2017. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini bahwa adanya revolusi 

teknologi yang semakin canggih mengakibatkan semakin maraknya pengguna 

internet yang berkembang pesat. Sekarang banyak perusahaan memanfaatkan 

perkembangan tersebut dengan berbagai kesempatan. Belanja online yang 

berkaitan dengan keyakinan bahwa informasi dan transaksi dapat dipercaya dan 

kepercayaan konsumen yang berpengaruh dalam keputusan pembelian secara 

online serta kepuasan pasca pembelian dan mendorong untuk menyampaikan 



11 
 

 
 

pesan tersebut terhadap orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya media sosial 

suatu bisnis online tidak dapat lagi diabaikan. 

Dari latar belakang yang sudah diutarakan oleh penulis, maka pertanyaan 

penelitian yang bisa diambil sebagai berikut: 

1.3.1. Bagaimana pengaruh viral marketing terhadap keputusan pembelian online 

pada PT K-Link Indonesia? 

1.3.2. Bagaimana pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian online pada PT K-Link Indonesia? 

1.3.3. Bagaimana pengaruh faktor-faktor viral marketing dan kepercayaan 

pelanggan terhadap keputusan pembelian secara online melalui media 

facebook pada PT K-Link Indonesia secaara berganda, dan faktor apa yang 

berpengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian online? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menganalisis pengaruh viral marketing terhadap keputusan pembelian 

online pada PT K-Link Indonesia. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian secara online pada PT K-Link Indonesia. 
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1.4.3. Menganalisis pengaruh viral marketing dan kepercayaan pelanggan secara 

berganda terhadap keputusan pembelian secara online melalui media 

facebook pada PT K-Link Indonesia, serta mengetahui faktor yang 

berpengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian secara online 

pada PT K-Link Indonesia. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT K-Link Indonesia untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh viral marketing dan kepercayaan 

pelanggan terhadap keputusan pembelian secara online pada produk PT K-

Link Indonesia dan sebagai masukan informasi atau pertimbangan untuk 

bahan evaluasi kepada PT K-Link Indonesia dalam membuat keputusan 

mengenai strategi marketing yang paling sesuai dan efektif di waktu 

mendatang. 
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1.5.2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen 

pemasaran, untuk memberikan pemikiran dan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai suatu hasil karya dan 

sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi 

mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang 

yang sama. 

 


