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Abstrak
Berdonasi melalui platform crowdfunding saat ini sudah banyak dilakukan masyarakat.
Seiring dengan perkembangan zaman, media sosial menjadi afiliasi yang efektif bagi
platform crowdfunding dalam menggalang dana. Sudah semakin sering permohonan
donasi dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini membahas pengaruh penggunaan
media sosial Instagram dari @Kitabisacom terhadap sikap berdonasi melalui platform
crowdfunding dengan menggunakan pendekatan kuantitatif-eksplanatif. Metode survei
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada followers Instagram @Kitabisacom (N=
400). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram
memengaruhi secara signifikan sikap berdonasi melalui platform crowdfunding
seseorang.
Kata Kunci: Media Sosial, Kitabisa, Sikap Berdonasi, Crowdfunding, Organisasi Amal

Abstract
Nowadays, many people donate through the crowdfunding platform. Along with
the times, social media has become an effective crowdfunding platform in raising
funds. Requests for donations are increasingly made through social media. This
study discusses the effect of using Instagram social media from @Kitabisacom on
the attitude to donate through the crowdfunding platform using a quantitativeexplanative approach. The survey method was carried out by distributing
questionnaires to Instagram @Kitabisacom followers (N = 400). The results
showed that social media usage significantly influenced the attitude of donating
through the crowdfunding platform.
Keywords: Social Media, Kitabisa, Attitude, Crowdfunding, Charity Organization
PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berkembang masih berkutat dengan masalah sosial yang sering
kali terjadi, bahkan dapat ditemui setiap harinya. Berbagai permasalahan sosial belum
bisa diselesaikan seluruhnya secara merata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Dikutip dari artikel Khalika (2018) di Tirto.id, berdasarkan survei penelitian International
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NGO Forum on Indonesian Development di tahun 2017, sebanyak 84% responden dari
2.250 orang mempersepsikan adanya ketimpangan sosial setidaknya pada satu dari
sepuluh aspek yang ada. Aspek-aspek yang dipilih responden di antaranya adalah
penghasilan (71,1%), kesempatan kerja (62,6%), rumah (61,2%), harta (59,4%),
kesejahteraan keluarga (56,6%), tingkat pendidikan (54%), kualitas tempat untuk tinggal
(52%), keterlibatan berpolitik (48%), hukum (45%), dan kondisi kesehatan (42,3%).
Survei tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sosial di Indonesia merupakan isu
yang penting, bisa dialami oleh siapa saja, dan harus segera ditangani. Salah satu faktor
yang menjadi penghambat penanganan masalah sosial yang dialami adalah keterbatasan
dana maupun tidak adanya publisitas yang cukup sehingga masyarakat tidak sadar
terhadap masalah sosial yang terjadi.
Menurut Soetomo (2013, p. 26), masalah sosial adalah kondisi tidak diinginkan atau tidak
sesuai dengan yang menjadi harapan. Atas dasar kondisi yang tidak diharapkan tersebut,
bisa saja masyarakat sebenarnya ingin melakukan sebuah perubahan atau setidaknya
memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, namun mereka sulit untuk
menemukan wadah yang tepat dalam memberikan bantuannya. Berangkat dari
permasalahan ini, Kitabisa hadir di tengah masyarakat untuk membantu penggalangan
dana serta publikasi atas berbagai permasalahan sosial yang sedang terjadi.
Kitabisa merupakan yayasan yang memiliki inovasi berupa platform penggalangan dana
secara daring, atau dikenal dengan crowdfunding, bernama Kitabisa.com. Crowdfunding
adalah metode penggalangan dana berbasis internet yang melibatkan individu
berkontribusi, baik dalam penggalangan dana ataupun berdonasi dalam situs
crowdfunding tertentu (Wheat et.al., 2013). Menurut penelitian, inovasi platform
memang dapat memengaruhi donasi daring (Aziz et.al., 2019; Hasna & Irwansyah, 2019).
Sebagai platform crowdfunding, Kitabisa.com kini juga berafiliasi dengan media sosial
dalam menarik perhatian publik untuk berdonasi melalui platform mereka.
Media sosial dapat menjadi afiliasi platform crowdfunding dalam berbagi informasi
tentang bagaimana berdonasi secara daring. Saat ini, media sosial merupakan salah satu
saluran komunikasi yang paling berpengaruh (Bredl, 2014, p. 1), salah satunya adalah
Instagram. Kitabisa memanfaatkan media sosial dengan mengunggah kampanye dalam
bentuk video maupun gambar di akun Instagram @kitabisacom. Unggahan konten
tersebut cukup bervariasi, biasanya mengenai korban bencana, orang yang mengidap
penyakit tertentu, disabilitas, membantu rakyat miskin, kisah perjuangan, dan lain-lain.
Beberapa penelitian tentang sikap berdonasi telah dilakukan. Beberapa penelitian
tersebut masih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi sikap berdonasi dilihat
dari demografi masyarakat. Salah satu penelitian yang dilakukan di Inggris menunjukkan
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bahwa pendapatan, jenjang pendidikan, kedermawanan, dan religiusitas memengaruhi
sikap berdonasi (Schlegelmilch et al., 1997). Sementara itu, penelitian di Brunei
menunjukkan bahwa usia, pendapatan, dan gender tidak memengaruhi sikap berdonasi
(Lwin et al., 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan berdonasi dengan
menampilkan permohonan secara positif berpengaruh terhadap sikap berdonasi
(Erlandsonn et al., 2017). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mendalami
permohonan berdonasi secara daring dan pengaruhnya terhadap sikap berdonasi.
Seiring perkembangan teknologi internet, media sosial pun banyak digunakan sebagai
media permohonan berdonasi secara daring. Kemp (2019) menunjukkan bahwa jumlah
akun Instagram yang ada di Indonesia sudah melewati 62 juta akun. Tingginya jumlah
pengguna Instagram di Indonesia pun dimanfaatkan untuk setiap aktivitas penyebaran
permohonan donasi, termasuk Instagram @Kitabisacom yang menampilkan permohonan
berdonasi secara daring melalui platform Kitabisa.com. Per Maret 2019, follower
Instagram @Kitabisacom mencapai lebih dari 460,000. Kitabisa.com telah
menghubungkan lebih dari satu juta donatur yang disebutnya sebagai #OrangBaik dan
menyalurkan dana lebih dari 600 miliar rupiah dalam bentuk donasi dan zakat ke 22.401
kampanye sosial (Kitabisa.com, 2019).
Kampanye dan ajakan berdonasi yang dilakukan oleh Kitabisa.com di Instagram dikemas
secara menarik dan informatif. Satu video yang diunggah ke Instagram resmi mereka
biasanya memperoleh lebih dari 100,000 views. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial
Kitabisa mampu memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat.
Media sosial seperti Instagram menawarkan cara baru bagi lembaga nonprofit untuk
melibatkan masyarakat dalam upaya penggalangan dana (Saxton & Wang, 2014).
Permohonan berdonasi yang dilakukan secara daring akan berbeda pengaruhnya
terhadap sikap berdonasi sehingga berpotensi memiliki pengaruh terhadap minat
berdonasi (Mittelman & Mendez, 2018). Dalam studi tentang pemasaran, sikap
merupakan evaluasi yang relatif bertahan lama terhadap objek, masalah, ataupun
individu (Petty et. al., 1991; Webb et al., 2000; Mittelman & Mendez, 2018).
Webb et.al (2000) secara khusus membahas sikap tersebut dalam konteks pemberian
donasi berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPD). Berdasarkan teori tersebut, minat
akan dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah sikap. Dalam konteks penelitian
ini, menarik untuk diteliti pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap sikap
berdonasi sehingga menghasilkan minat berdonasi.
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Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial Instagram @Kitabisacom
terhadap sikap berdonasi melalui Kitabisa.com?
2. Berapa besar pengaruh penggunaan media sosial Instagram @Kitabisacom
terhadap sikap berdonasi melalui Kitabisa.com?

TINJAUAN PUSTAKA
Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh media sosial dalam
sikap berdonasi. Dalam beberapa penelitian terdahulu, sikap berdonasi dipengaruhi oleh
faktor-faktor di luar penggunaan media sosial (Schlegelmilch et al., 1997; Webb et.al.,
2000; Lwin et al., 2013; Erlandsonn et al., 2017, Mittelman & Mendez), sementara sikap
berdonasi merupakan salah satu faktor yang nantinya memengaruhi minat berdonasi
(Mittelman & Mendez, 2017; Perez & Egea, 2019).
Menurut Saxton & Wang (2014) organisasi amal semakin berintegrasi dengan media
sosial dalam upaya menggalang dana karena media sosial dianggap berpotensi
menjangkau audiens yang besar secara efisien dan meningkatkan donasi dalam memberi
secara daring. Saxton & Wang menyebutkan ada efek dari jejaring sosial bagi aktivitas
penggalangan dana yang disebutnya sebagai the social network effect. Penggunaan media
sosial memungkinkan organisasi amal menerapkan program crowdfunding mereka. Selain
itu, jejaring sosial dalam media sosial membuat ajakan berdonasi menjadi kian terbuka
dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bahkan sampai lingkup personal dalam
peer group calon pendonor.
Hasil penelitian Saxton & Wang dipertegas oleh Bhati & McDonell (2019) yang
mengatakan bahwa efek penggunaan media sosial dapat terlihat dari ukuran jaringan
media sosial, aktivitas, dan keterlibatan audiens. Bertolak belakang, Kerkhof (2016)
menunjukkan bahwa ukuran jejaring di media sosial tidak memiliki hubungan yang
signifikan dengan keberhasilan kampanye penggalangan dana, namun interaksi sosial
berpengaruh secara signifikan. Interaksi sosial merupakan salah satu keunggulan
penggunaan media sosial yang tidak dimiliki media tradisional.
Cara-cara mengampanyekan penggalangan dana akan lebih interaktif jika dilakukan
melalui media sosial. Sebagian besar platform media sosial mengintegrasikan jaringan
sosial formal, tempat organisasi dan individu membuat ikatan formal dengan pengguna
lain yang mereka pilih. Lebih jauh lagi, fitur di media sosial memfasilitasi komunikasi dua
arah antara organisasi amal dengan konstituennya (Saxton & Wang, 2014).
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Penggunaan Media Sosial dalam Organisasi Amal
Permohonan donasi di media sosial termasuk bentuk kampanye pemasaran yang semakin
sering ditemui dalam organisasi amal belakangan ini (Spines & Oswald, 2010). Media
sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat menghasilkan penciptaan dan
pertukaran dari pengguna konten. Media sosial dapat mengaktifkan komunikasi ke dialog
interaktif dengan menggunakan teknologi berbasis web 2.0 dan efektif dalam menjalin
relasi/hubungan sosial, membangun kepercayaan, dan menyambut tawaran yang
diberikan (Safko, 2012; Herna et al.,2019).
Telah banyak organisasi amal berkomunikasi dengan konstituennya melalui media sosial.
Berkomunikasi di media sosial memberikan kesempatan individu dan organisasi
berpartisipasi dalam diskusi online, terhubung satu dengan yang lainnya, dan
menciptakan ataupun berbagi informasi. Keunikan dari berkomunikasi di media sosial
adalah keterlibatan dan interaksi sosialnya (Saxton & Wang, 2014). Menurut Barger
(2012, p. 34-35), keterlibatan dan percakapan di media sosial dari suatu organisasi tidak
hanya sekadar dialog dua arah melainkan juga akhirnya memengaruhi perilaku pasar
(mendorong loyalitas pelanggan, penjualan dalam bisnis, menghasilkan sukarelawan,
sumbangan, atau tindakan dalam organisasi non profit).
Sebagai sebuah model giving behavior, media sosial memang tidak eksplisit disebutkan
memengaruhi donasi, namun media, termasuk media sosial, sebagai sumber informasi
diketahui memengaruhi persepsi dan judgement yang berujung pada output pemberian
berupa uang sebagai pemberian cuma-cuma (Sargeant & Woodliffe, 2007).
Media sosial memungkinkan organisasi amal untuk menggunakan pendekatan
crowdfunding dengan meminta donasi dalam jumlah yang besar secara luas (berpotensi
global) di jaringan donor. Calon pendonor dapat diminta langsung oleh seseorang dalam
peer group, seperti anggota keluarga, teman, atau kolega, sehingga menciptakan
penggalangan dana peer-to-peer jaringan. Donor dapat menjangkau jaringan mereka di
media sosial sehingga ada efek peer pressure ketika meminta donasi kepada seseorang
melalui media sosial (Saxton & Wang, 2014; Bhati & McDonell, 2019).
Sikap Berdonasi
Ada beberapa faktor yang membuat orang berdonasi, salah satunya sikap berdonasi.
Sikap, menurut Kriyantono (2014), merupakan kecenderungan orang untuk berpikir,
berperasaan, berpendapat, dan berperilaku terhadap suatu objek. Sikap dibentuk oleh
beberapa komponen, yaitu pengetahuan (kognitif), penilaian (afektif), dan perilaku
tertentu. Wujud sikap adalah ekspresi setuju atau tidak setuju, menerima atau menolak.
Sikap berdonasi seseorang berasal dari motivasi intrinsik, yaitu kesenangan dalam
berdonasi, dan ekstrinsik, yaitu faktor eksternal yang mempromosikan keuntungan jika
berdonasi (Savary et al., 2015). Faktor eksternal yang memengaruhi keinginan berdonasi
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berupa kepercayaan, penghargaan, kepemimpinan, karakteristik organisasi, pengaruh
lingkungan, keuntungan personal, karakteristik penerima, dan minat di masa yang akan
datang (Degasperi & Mainardes, 2017). Sementara itu, menurut hasil penelitian Snipes &
Oswald (2010), terdapat hubungan signifikan antara kesadaran berdonasi, reputasi, ruang
lingkup layanan, dengan iklan untuk kebutuhan donasi.
Berdasarkan pada Theory of Planned Behavior dalam konteks berdonasi, sikap berdonasi
bersama variabel-varibel lain, seperti subjective norm, perceived behavior control, moral
norm, past behavior, knowledge, dan background factor, memengaruhi minat berdonasi
(Perez & Egea, 2019). Sikap berdonasi sendiri terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu act of
giving (sikap terhadap donasi), sikap menolong sesama, dan sikap terhadap organisasi
amal (Webb et.al., 2000; Mittelman & Mendez, 2018).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendonor potensial dapat didorong untuk berdonasi
kepada organisasi amal. Diketahui pula dengan mengambil jarak sosial tertentu, khalayak
lebih ingin tergerak memberikan donasi kepada organisasi amal. Ini disebabkan oleh
preferensi orang untuk menghindari interaksi pribadi dengan korban tertentu, sehingga
menyumbang ke entitas abstrak lebih menarik (Ein-Gar & Levontin, 2012).
Masih cukup jarang ditemukan penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial
terhadap sikap berdonasi secara eksplisit. Namun, beberapa hasil penelitian yang telah
dijabarkan dapat dijadikan hipotesis teori bahwa penggunaan media memengaruhi sikap
berdonasi. Komunikasi dua arah dan jejaring sosial yang dimiliki media sosial membuat
permohonan donasi dapat menjangkau masyarakat secara luas, sampai dengan ranah
personal dan peer group. Pada akhirnya, ada efek peer pressure yang ditimbulkan dari
permohonan donasi melalui media sosial yang memengaruhi sikap seseorang untuk
berdonasi. Interaksi sosial memegang peranan penting dalam memengaruhi sikap
berdonasi seseorang. Berdasarkan hipotesis teori tersebut maka hipotesis penelitian yang
diambil adalah sebagai berikut:
H0: Tidak ada pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap sikap berdonasi
melalui platform crowdfunding
H1: Ada pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap sikap berdonasi melalui
platform crowdfunding
Dasar keputusan yang diambil adalah menerima H1 jika P value < 0,05 dan menolak H1
jika P value > 0,05.
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METODE
Penelitian ini berparadigma positivisme dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian
kuantitatif menekankan pada pengumpulan data penelitian dan analisis informasi dalam
bentuk angka. Pendekatan ini memberikan penjelasan tentang hubungan antarvariabel,
yaitu dengan menjelaskan hubungan antarvariabel yang telah dibangun berdasarkan teori
dengan menggunakan hipotesis (Ghozali, 2013, p. 13).
Metode yang digunakan adalah survei dengan uji statistik model analisis regresi. Dalam
model ini, varibel mediasi hadir sebagai penghubung pengaruh variabel X terhadap Y.
Variabel X dalam penelitian ini adalah Penggunaan Media Sosial Instagram dan variabel Y
adalah Sikap Berdonasi. Berikut merupakan alur pemikiran dalam penelitian:
Gambar 1. Alur Pemikiran
Penggunaan Media
Sosial Instagram (X)
 Keterlibatan
 Interaksi

Sikap Berdonasi (Z)




Sikap terhadap donasi
Sikap menolong sesama
Sikap terhadap
organisasi amal

Populasi penelitian ini adalah follower Instagram @Kitabisacom sebanyak 501,000 orang.
Dengan purposive sampling, 400 responden dipilih dengan kriteria laki-laki atau
perempuan segala usia yang mengikuti (follow) akun Instagram @Kitabisacom. Kuesioner
menggunakan Skala Likert 1-5 dalam mengukur sikap/pendapat dari responden, dengan
pengertian 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat
Setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran mengenai identitas para
pengisi kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan secara online, maka
didapati karakteristik responden sebagai berikut:
a. Umur: Responden pada kuesioner didominasi oleh mereka yang berumur di
rentang 15-20 tahun dan 21-25 tahun (lihat Tabel 1).
b. Domisili: Didominasi oleh mereka yang berasal dari Jabodetabek (Gambar 2).
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Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Persentase

Sumber: Data olahan penelitian, 2020
Responden kuesioner pada penelitian ini juga didominasi oleh mereka yang berasal dari
kota-kota besar, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi)
sebanyak 245 orang atau 61,3% dari 100% dan sebanyak 155 orang atau 38,7% ialah
mereka yang berasal dari kota-kota non Jabodetabek. Seluruh responden penelitian ini
berasal dari Indonesia.
Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili

Sumber: Data olahan penelitian, 2020
Data hasil survei yang diperoleh melewati uji validitas dengan nilai Corrected Item-Total
Correlation > r tabel untuk keseluruhan pernyataan kuesioner dan reliabilitas Cronbach’s
Alpha 0.81. Sebelum melakukan analisis regresi, uji normalitas dilakukan agar dapat
melihat apakah data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak.
Uji normalitas ini dilihat dari grafik histogram, plot, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji
normalitas dilakukan melalui software SPSS hingga akhirnya memperoleh hasil di bawah
berikut:
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Gambar 3 Histogram dan Plot Uji Normalitas

Sumber: Data olahan SPSS, 2020
Grafik histogram berdistribusi normal karena pola yang hampir persis dengan bentuk
garis diagonal yang ada. Pola plot juga menunjukkan data yang tersebar dengan
mengikuti atau mendekati garis diagonal (lihat Gambar 3). Uji normalitas ini dikonfirmasi
melalui tes One Sample Kolmogorov-Smirnov (p-value > 0,05) yang menandakan nilai dari
residual terdistribusi normal sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan sebaran data penggunaan media sosial Instagram followers
@Kitabisacom. Dari data (Gambar 4), dapat terungkap bahwa hampir seluruh followers
(94,5%) melihat konten yang disebarluaskan dalam media sosial Instagram @Kitabisacom
dan menganggap konten tersebut informatif dan berkualitas. Dapat terlihat juga bahwa
hampir seluruh followers memahami pesan yang disampaikan dalam konten (95,5%).
Data tersebut menunjukkan keterlibatan followers dalam Instagram yang berhubungan
dengan akun @Kitabisacom cukup besar.
Kemudian, berkaitan dengan interaksi yang terbangun, data mengungkap bahwa
hubungan antara akun Instagram @Kitabisacom dengan followers berlangsung dengan
baik. Interaksi yang dilakukan oleh followers berupa menyukai, mengomentari,
memberikan masukan, membahas isu sosial, dan berpartisipasi dalam kampanye sosial.
Berdasarkan seluruh keterangan tersebut maka tergambarkan bahwa penggunaan media
sosial Instagram mewujudkan keterlibatan dan interaksi dari followers @Kitabisacom.
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Gambar 4. Penggunaan Media Sosial Instagram oleh Followers @Kitabisacom

Hasil penelitian lainnya memperlihatkan bagaimana sikap berdonasi followers melalui
Kitabisa.com secara menyeluruh. Data yang terjadi pada Gambar 5 menunjukkan ratarata jawaban responden (dalam hal ini followers) dalam grafik I-Beam terkait sikap
mereka terkait berdonasi melalui Kitabisa.com.
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Gambar 5 Sikap Berdonasi Followers

Data tersebut menunjukkan gambaran sikap followers terhadap donasi yang rata-rata
setuju, bahkan mengarah sangat setuju, untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk
berdonasi. Followers juga mengarah sangat setuju mengeluarkan uang untuk berdonasi.
Rata-rata responden juga menunjukkan sikap menolong sesama yang terlihat dari
ketertarikannya terhadap kampanye dan aktivitas sosial. Begitu pula dengan sikap
terhadap organisasi amal, rata-rata responden mengarah sangat setuju berdonasi melalui
Kitabisa.com dan mereferensikan Kitabisa.com pada teman ataupun keluarga mereka
sebagai wadah berdonasi. Mereka juga membagikan informasi seputar kampanye sosial
Kitabisa.com dan menjadikan Kitabisa.com sebagai preferensi utama dalam menyalurkan
donasi.
Sikap berdonasi followers @Kitabisacom rata-rata mengarah sangat setuju terkait
berdonasi menarik untuk dianalisis lebih lanjut apakah ada hubungan yang saling
memengaruhi antara penggunaan media sosial Instagram dengan sikap berdonasi
tersebut. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut maka uji regresi sederhana
dilakukan.
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Uji regresi melihat adanya pengaruh sebab dan akibat antarvariabel. Pengujian ini
dilaksanakan agar dapat mengetahui pengaruh antara penggunaan media sosial
Instagram terhadap sikap berdonasi.
Tabel 2. Koefisien Determinasi & ANOVA
Model

R

R
Square

Adjusted R
Square

Si

F

Regress
.513
0.263
0.261
a
1 ion
a. Dependent Variable: Sikap Berdonasi
b. Predictors: (Constant), Penggunaan Media Sosial Instagram
Sumber: Data olahan SPSS, 2020

g.
.0
00b

141.
992

Besaran R (0,513) pada Tabel 2 menunjukkan korelasi positif yang cukup kuat antara
penggunaan media sosial Instagram dengan sikap berdonasi (Riduwan & Engkos, 2019).
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan media sosial dapat menjadi prediktor
terhadap variabel sikap berdonasi. Nilai regresi yang dihasilkan juga menunjukkan angka
signifikan (p-value < 0,05) yang artinya penggunaan media sosial dapat memprediksi sikap
berdonasi (lihat Tabel 3).
Tabel 3. Hasil Uji Regresi
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
1 (Constant)
20.705
1.895
Penggunaan Media Sosial
.860
.072
Instagram
a. Dependent Variable: Sikap Berdonasi
Model

Standardized
Coefficients
Beta
.513

t
10.928
11.916

Sig.
.000
.000

Sumber: Data olahan SPSS, 2020
Hasil uji regresi menunjukkan nilai t penggunaan media sosial Instagram sebesar 10,928 >
tabel t dengan p-value < 0,05. Nilai ini memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang
signifikan dari penggunaan media sosial Instagram @kitabisacom terhadap sikap
berdonasi, yang berarti penelitian ini menerima H1 (lihat Tabel 3).
Nilai konstanta yang dihasilkan dari uji statistik tersebut adalah sebesar 20,705 dan nilai
koefisien dari media sosial sebesar 0,860. Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel
penggunaan media sosial Instagram terhadap variabel sikap berdonasi, maka dibuat
persamaan regresi sebagai berikut:
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Y=a+bX
Y = 20,705 + 0,806 X
Sikap Berdonasi = 20,705 + 0,806 Penggunaan Media Sosial Instagram
Persamaan regresi dapat dibaca jika variabel penggunaan media sosial Instagram memiliki
nilai sebesar 0, maka sikap berdonasi akan tetap yaitu sebesar 20,705 dan jika variabel
penggunaan media sosial ditingkatkan 1 satuan, maka nilai sikap berdonasi akan
meningkat sebanyak 0,806. Maknanya, semakin tinggi penggunaan media sosial
Instagram @Kitabisacom, maka semakin tinggi juga sikap berdonasi melalui Kitabisa.com.
Dengan demikian, penggunaan media sosial Instagram memengaruhi sikap berdonasi
melalui platform crowdfunding.
Pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap sikap berdonasi di platform
crowdfunding tergolong rendah, yakni sebesar 26% (lihat nilai R Square Adjusted pada
Tabel 2). Ada variabel lain di luar yang diteliti dalam penelitian ini memengaruhi sikap
berdonasi sebesar 74%. Walaupun pengaruhnya kecil, hasil penelitian ini mengonfirmasi
hasil penelitian terdahulu bahwa penggunaan media sosial memengaruhi donasi. Jejaring
sosial yang dibentuk organisasi amal dalam media sosial membuat ajakan berdonasi
menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bahkan sampai lingkup personal dalam peer
group calon pendonor. The social network effect yang disebutkan oleh Saxton & Wang
(2014) terjadi dalam penggunaan media sosial Instagram @Kitabisacom.
Hubungan penggunaan media sosial dengan sikap berdonasi tergambarkan melalui
korelasi posistif dan cukup berarti dalam hal ‘rela mengeluarkan uang untuk berdonasi’
(r= 0,344, p-value < 0,01), ‘mencari informasi seputar aktivitas sosial’ (r= 0,305, p-value <
0,05), dan ‘membagikan informasi seputar kampanye sosial oleh Kitabisa.com pada
teman atau keluarga’ (r= 0,319, p-value < 0,01). Artinya, semakin tinggi penggunaan
media sosial Instagram @Kitabisacom maka semakin besar kemungkinan seseorang rela
mengeluarkan uang untuk berdonasi, mencari informasi seputar aktivitas sosial, dan
membagikan informasi seputar kampanye sosial oleh Kitabisa.com.
Sementara itu, sikap ‘membagikan informasi seputar kampanye sosial oleh Kitabisa.com
pada teman atau keluarga’ juga berkorelasi positif dan cukup berarti dengan
‘menyalurkan donasi melalui Kitabisa.com’ (r= 0,476, p-value < 0,01). Dari hubunganhubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penggunaan media sosial
maka semakin tinggi kemungkinan followers rela mengeluarkan uang untuk berdonasi,
mencari informasi mengenai aktivitas sosial, dan membagikan informasi tentang
Kitabisa.com di media sosial kepada teman atau keluarganya, sehingga semakin besar
kemungkinan menyalurkannya melalui Kitabisa.com
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Media sosial memungkinkan organisasi amal melakukan penggalangan dana melalui
platform crowdfunding di jaringan peer-to-peer (Saxton & Wang, 2014; Bhati & McDonell,
2019). Instagram merupakan salah satu media sosial dalam jenis situs jejaring sosial. Ada
tiga keunggulan dalam jenis media sosial tersebut, yaitu user dapat membuat konten,
berbagi ide, dan berinteraksi dengan banyak orang (Campbell et.al., 2016). Dalam konteks
berdonasi di platform crowdfunding, keunggulan media sosial Instagram dalam
mendorong sikap berdonasi adalah adanya keterlibatan dan interaksi.
Keterlibatan berkaitan dengan konten dan berbagi ide dalam media sosial. Media sosial
dapat menfasilitasi dialog interaktif antara Kitabisa dengan konstituennya dalam
Instagram @Kitabisacom. Dengan menggunakan Instagram, Kitabisa juga efektif dalam
menjalin relasi sosial, membangun kepercayaan sehingga permohonan donasi melalui
Instagram @Kitabisacom dapat diterima (Safko, 2012; Saxton & Wang, 2014; Herna et
al.,2019).
Keterlibatan yang terbangun dalam Instagram @Kitabisacom memiliki korelasi positif
yang cukup berarti dengan sikap berdonasi di platform crowdfunding (r= 0,448, p-value <
0,05). Dalam penggunaan Instagram @Kitabisacom, keterlibatan followers terwujud
dalam hal melihat konten permohonan ataupun penggalangan dana oleh Kitabisa.com
dan memahami pesan dalam konten yang disampaikan Kitabisa.com.
Kerkhof (2016) dalam penelitiannya menekankan bahwa interaksi sosial memengaruhi
keberhasilan penggalangan dana. Interaksi yang terbangun dari penggunaan Instagram
@Kitabisacom memiliki hubungan positif dan cukup berarti dengan sikap berdonasi di
platform crowdfunding (r= 0,422, p-value < 0,01). Interaksi dalam Instagram
@Kitabisacom terjadi melalui banyaknya followers yang menyukai konten tertentu,
berkomentar, memberi masukan, membahas isu sosial, berpartisipasi dalam kampanye,
dan menjaga hubungan baik. Dengan menggunakan media sosial, organisasi amal
berkomunikasi dengan konstituennya melalui media sosial. Individu berkesempatan
berdialog dan berpartisipasi dalam diskusi online dengan organisasi (Saxton & Wang,
2014).
Secara umum, penggunaan media sosial berkorelasi dan memengaruhi sikap terhadap
donasi, sikap terhadap menolong sesama, dan sikap terhadap organisasi amal.
Penggunaan media sosial Instagram memengaruhi sikap berdonasi melalui Kitabisa.com
karena dengan menggunakan media sosial, maka followers @Kitabisacom akan terlibat
dalam melihat konten-konten dan memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh
@Kitabisacom. Kemudian, dengan terlibat dalam @Kitabisacom, maka followers akan
berbagi, berkomentar, bertukar pikiran, bahkan berpartisipasi dalam kampanye
Kitabisa.com sehingga terjadi interaksi dalam media sosial. Semakin tinggi keterlibatan
dan interaksi tersebut maka semakin tinggi sikap bersedia mengeluarkan uang untuk
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berdonasi, mencari informasi tentang aktivitas sosial, dan berbagi informasi tentang
Kitabisa.com, yang pada akhirnya menyalurkan donasi tersebut melalui Kitabisa.com.
Instagram sebagai media sosial memiliki kelebihan bagi lembaga amal dalam menggalang
dana melalui platform crowdfunding. Pengaruh penggunaan Instagram ternyata berhasil
membuat follower terlibat langsung dalam kampanye sosial yang diselenggarakan dan
kemungkinan besar berbagi kepada jaringan sosial mereka, diawali dari orang terdekat.
Semakin besar keterlibatan ini akan menghasilkan interaktivitas yang besar. Dengan
interaktivitas yang besar, pengaruh konten yang disampaikan berhasil mendorong sikap
seseorang untuk mau berdonasi melalui platform crowdfunding, apalagi melaluinya
rekomendasi wadah penyaluran dana terasa semakin mudah. Seseorang hanya perlu
mengirimkan tautan tertentu untuk mengarahkan orang lain memberikan donasi.
SIMPULAN & SARAN
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial Instagram
memengaruhi sikap berdonasi melalui platform crowdfunding dengan pengaruh sebesar
26%. Walaupun pengaruhnya kecil, hasil ini dapat menerima hipotesis penelitian.
Hadirnya media baru, khususnya media sosial, berpotensi menjadi kanal organisasi amal
dalam menyampaikan permohonan donasi dan menggalang dana semakin luas. Dalam
konteks penggunaan media sosial untuk berdonasi melalui platform crowdfunding, ada
tiga unsur penting dalam penggunaan media sosial yang perlu dibangun, yaitu konten,
keterlibatan, dan interaksi. Ketiga hal ini terbukti berpengaruh terhadap sikap berdonasi
melalui platform crowdfunding.
Penggunaan media sosial berpengaruh terhadap sikap berdonasi karena keterlibatan dan
interaksi di media sosial. Kedua hal ini terjadi karena adanya konten yang dikembangkan
terkait permohonan donasi. Jika keterlibatan dan interaksi di media sosial ini berhasil
terjadi, maka individu akan terdorong untuk bersedia menyisihkan uangnya untuk
berdonasi, mencari informasi tentang aktivitas sosial, dan berbagi informasi mengenai
permohonan donasi tersebut, yang pada akhirnya menyalurkannya pada Kitabisa.com.
Hasil penelitian ini dapat berkontribusi baik secara praktis maupun akademis. Secara
praktis, penelitian ini membuktikan bahwa Instagram dapat menjadi media komunikasi
yang kuat pengaruhnya bagi lembaga amal dalam menggalang dana. Dengan
memanfaatkan keunggulan konten yang informatif dan menarik perhatian, maka target
audiens (dalam hal ini yang menjadi follower) akan terlibat dalam konten-konten
tersebut. Keterlibatan tersebut akan menghasilkan interaktivitas berupa komentar,
kesukaan, dan berbagi informasi. Setelah itu, target audiens kemungkinan besar akan
membagikan konten tersebut di jejaring sosial mereka. Dengan demikian, kampanye yang
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disampaikan lembaga amal akan tersebar lebih luas lagi dan memiliki pengaruh bagi yang
menerimanya.
Secara akademis, penggunaan media sosial lagi-lagi terbukti efektif dalam mempengaruhi
sikap seseorang. Era digital saat ini memungkinkan orang terlibat lebih aktif melalui
ponsel pintar mereka. Salah satu bentuk keterlibatannya adalah dengan mengakses
media sosial. Saat ini, telah banyak khalayak yang mengandalkan media sosial dalam
mencari informasi atau berita sehingga keterlibatan khalayak semakin besar.
Keunggulan media sosial yang sering dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya
ataupun pembahasan oleh para akademisi menunjukkan bahwa kekuatan utama media
sosial memang ada pada interaktivitas dan jaringan sosial yang tidak dimiliki oleh media
lainnya, khususnya media tradisional. Konten yang sedemikian rupa dibangun, akan
memiliki kekuatan dalam mempengaruhi ketika ada keterlibatan dan interaksi dari
pengguna media sosial. Hasil penelitian ini semakin mengukuhkan media baru sebagai
kanal atau media yang efektif mencapai tujuan komunikasi.
Seperti pada penelitian umumnya, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yakni tidak
dapat memprediksi minat berdonasi yang berujung pada keputusan berdonasi walaupun
telah diketahui bagaimana sikap berdonasi. Dalam beberapa teori disebutkan bahwa
minat dapat terbentuk setelah terbentuknya sikap. Penelitian kali ini hanya dapat
mengukur bagaimana sikap seseorang ketika menerima permohonan berdonasi yang
didapatkannya dari penggunaan media sosial, sehingga perlu ada penelitian lanjutan
dengan model analisis jalur dalam melihat penggunaan media sosial memengaruhi minat
berdonasi melalui sikap berdonasi.
Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini belum dapat menghasilkan pengaruh variabel
lain yang memengaruhi sikap berdonasi selain penggunaan media sosial yang nilai
pengaruhnya secara umum lebih besar.
Saran akademis berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media sosial dapat diteliti lebih
lanjut untuk melihat bagaimana memengaruhi minat berdonasi dari sikap berdonasi yang
telah terbentuk. Selain itu, pengaruh variabel lain yang mempengaruhi sikap berdonasi
selain media sosial juga menarik untuk menjadi penelitian lanjutan. Tidak hanya secara
kuantitatif, penelitian ini juga bisa dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui lebih
mendalam strategi atau inovasi yang digunakan oleh Kitabisa atau institusi serupa dalam
menghasilkan sikap berdonasi.
Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan respons positif dari followers terhadap apa
yang dilakukan Kitabisa. Penggunaan media sosial terbukti bermanfaat untuk organisasi
amal dalam menggalang dana. Hal ini menjadi masukan kepada organisasi amal untuk
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dapat melanjutkan dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan. Selain itu, hasil
penelitian juga dapat menjadi dasar pertimbangan strategi komunikasi organisasi amal
untuk lebih memanfaatkan media sosial sebagai media permohonan donasi mereka.
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Abstrak
Instagram sebagai media sosial terbesar keempat di dunia dengan persentase 79%
mengalami lonjakan penggunaan hingga 40% yang digunakan secara maksimal oleh para
penggunanya untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kolega di tengah
karantina wilayah atau lockdown. Selain itu, unggahan konten-konten di Instagram juga
mengalami kenaikan hingga 15% per harinya. Sejalan dengan melonjaknya penggunaan
dan unggahan Instagram per harinya, menarik jika melihat bagaimana aktivitas
pengguna Instagram melalui konten-konten yang diunggah di platform ini. Adapun
rentang waktu yang dimaksud adalah sejak diberlakukannya karantina wilayah pada
Maret 2020 hingga memasuki masa penerapan new normal pada Juni 2020. Penggunaan
Instagram erat kaitannya antara manusia dan teknologi dalam sebuah ruang imajiner
bernama global village. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tren konten Instagram selama masa karantina
COVID-19 di Indonesia. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada enam
informan dari 63 pengguna Instagram yang mana konten foto atau videonya dimuat di
dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan, penulis menemukan terdapat berbagai jenis
tren-tren konten di Instagram seperti Kopi Dalgona, Recreate Grunge Makeup,
#PassthBrushChallenge, #LathiChallenge, serta konsep foto Fridgie, Newspaper Corner,
dan Outside Mirror Selfie. Instagram sebagai media sosial dengan kekuatan “kita semua
terhubung” membentuk ikatan imajiner melalui beberapa tren konten yang lahir dari
bentuk kreativitas dan inovasi.
Kata Kunci: Etnografi Virtual, Global Village, Instagram, Karantina COVID-19, Tren Konten

Abstract
As the fourth largest social media globally, with a percentage of 79%, Instagram
experienced a jump in usage of up to 40%, which is used maximally by its users to
communicate with family, friends, and colleagues amid a lockdown or lockdown. In
addition, Instagram posts have been increasing by up to 15% per day. In line with the
increasing use and posts of Instagram per day, it is interesting to see Instagram users'
activities through the content uploaded on this platform. The timeframe is from the
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implementation of regional quarantine in March 2020 until the new normal period in June
2020. Instagram's use is closely related to humans and technology in an imaginary space
called the global village. This study uses a descriptive qualitative method by overviewing
Instagram content trends during the COVID-19 quarantine period in Indonesia and
interviewing six Instagram users whose photos and videos were included in this study.
Based on the findings, the authors found various types of content trends on Instagram,
such as Dalgona Coffee, Recreate Grunge Makeup, #PassthBrushChallenge,
#LathiChallenge, as well as concept photos of Fridgie, Newspaper Corner, and Outside
Mirror Selfie. Instagram, as a social media with the power of "we are all connected", form
imaginary bonds through several content trends that were born from the form of
creativity and innovation.
Keywords: Virtual Ethnography, Global Village, Instagram, COVID-19 Quarantine, Content
Trends

PENDAHULUAN
Corona virus disease 2019 (COVID-19) untuk pertama kali ditemukan Wuhan, China pada
akhir November 2019 (Limilia & Pratamawaty, 2020). Ketika memasuki awal Januari 2020,
COVID-19 telah menyebar ke beberapa negara hanya dalam waktu yang singkat, mulai
dari Jepang, Taiwan, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Iran, Italia, lalu menyebar ke
negara lainnya (Welle, 2020). Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO)
mengeluarkan pernyataan bahwa COVID-19 telah ditetapkan sebagai status pandemi
karena penyebarannya telah melanda ke seluruh belahan dunia. Sementara di Indonesia,
pada 3 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa
telah ditemukan dua kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia.
Sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah mengimbau agar masyarakat tetap berada di
rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah dengan tujuan untuk mengurangi
penyebaran virus yang memungkinkan untuk terjadi. Selama masa karantina pandemi
COVID-19 di Indonesia, masyarakat menggunakan media sosial menjadi salah satu
kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat sehari-hari untuk dijadikan sebagai alat
komunikasi dan juga mencari tahu perkembangan terbaru COVID-19 (Limilia &
Pratamawaty, 2020).
Berdasarkan data Digital 2020, jumlah pengguna media sosial di Indonesia melonjak
hingga 12 juta (meningkat 8,1%) antara April 2019 dan Januari 2020 dengan angka
penetrasi mencapai 59% pada Januari 2020 (Kemp, 2020). Instagram menjadi media
sosial terbesar keempat di dunia yang paling banyak digunakan dengan persentase yang
mencapai 79% (Ramadhan, 2020). Statistik lainnya menunjukkan bahwa penggunaan
media sosial Instagram mengalami lonjakan hingga 40% selama pandemi virus corona
(Iskana, 2020). Instagram sebagai salah satu jenis media sosial mengalami peningkatan
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selama pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan Instagram menjadi salah satu platform
untuk menghubungkan keluarga, teman, dan kolega. Tidak hanya itu, peran media sosial
digunakan secara maksimal untuk berkomunikasi di tengah karantina wilayah atau
lockdown (Iskana, 2020). Data lain dari TechCrunch menyebutkan bahwa penggunaan
aplikasi tersebut secara global melonjak sampai 27% kemudian melonjak hingga
menyentuh angka 40% (Burhan, 2020).
Jika melihat data yang berhubungan dengan pengguna media sosial, Indonesia
merupakan salah satu negara dengan populasi kelompok usia muda di antara negaranegara dunia. Berdasarkan laporan digital We are Social, rata-rata penduduk Indonesia
berusia 29,7 tahun (Ramadhan, 2020). Populasi yang masih cukup muda memberikan
peluang bagi Indonesia untuk bisa lebih berkembang di dunia teknologi digital. Sampai
tahun ini, penetrasi internet di Indonesia masih berada di angka 64 persen dengan total
pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang (Ramadhan, 2020).
Adapun pengakses media sosial ini berasal dari rentang usia 18-34 tahun. Unggahan
pengguna di Instagram per harinya meningkat 15% dalam sepekan (Iskana, 2020). Sejalan
dengan melonjaknya penggunaan dan postingan Instagram per harinya, hal menarik jika
melihat bagaimana aktivitas pengguna Instagram melalui konten-konten yang diunggah.
Dengan demikian, perlu untuk melihat bagaimana penggunaan media sosial Instagram
dan konten-konten yang disebarkan. Adapun rentang waktu yang dimaksud adalah saat
pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan karantina wilayah terhitung sejak
Maret 2020 hingga memasuki masa penerapan new normal pada Juni 2020.

TINJAUAN PUSTAKA
Penulis menggunakan dua teori/konsep utama untuk menjelaskan penelitian tren konten
instagram selama masa karantina pandemi COVID-19 ini, yaitu global village dan
Instagram sebagai media yang dibahas di dalam penelitian ini. Sejalan dengan adanya
perkembangan teknologi dan lahirnya platform media sosial, para pengguna media sosial
saling berinteraksi dan terjadi aktivitas pertukaran konten secara otomatis. Tanpa
disadari, media sosial menjadi dunia tersendiri bagi orang-orang yang menggunakannya
(dalam hal ini disebut sebagai pengguna). Dunia tersebut bersifat tidak nyata dan tidak
terlihat secara geografis.
Global Village
Kehidupan manusia saat ini memiliki hubungan erat dan saling bergantung pada
teknologi. Tovler mengatakan bahwa secara tidak langsung lingkungan teknologi dapat
mengubah kebudayaan, norma sosial, pola interaksi, dan organisasi masyarakat (Ibrahim,
1997). O’Brien memiliki pandangan bahwa adanya interaksi antara perilaku manusia dan
teknologi di dalam lingkungan sosioteknologi (Kadir, 2003). Di samping itu, Marshall
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McLuhan melalui teori ekologi media mengungkapkan bahwa manusia sangat bergantung
pada teknologi dan tatanan hidup manusia terbentuk berdasarkan kemampuan dalam
menggunakan teknologi (McLuhan, 1962; Griffin, 2003). Adapun tiga asumsi teori ekologi
media mengenai relasi antara teknologi, media, dan masyakat, yaitu (1) media
mempengaruhi tindakan masyarakat; (2) media memperbaiki perbaiki persepsi dan
membentuk pengalaman; dan (3) media mengikat dunia secara menjadi satu sistem yang
disebut dengan global village atau perkampungan (desa) global (West & Lynn, 2007).
Pada dasarnya, McLuhan mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah
membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang mana mereka hidup dalam
imajinasi ruangan bersama. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah global village (desa global).
Global village merupakan sebuah dunia imajinasi yang terbentuk karena fenomena
ketergantungan antarwarga dunia yang diakibatkan oleh adanya perkembangan
teknologi. Kemunculan oral society menjadi sifat dasar manusia global village di mana
ada ketergantungan dan interaksi dalam satu ruang imajiner. Dampak lainnya adalah saat
ini human society (masyarakat manusia) juga hidup di bawah dunia global village
(McLuhan, 1962).
Pandangan lain menyebutkan bahwa global village merupakan gambaran dunia yang
terhubung secara elektronik dan bersifat kompleks. Secara konseptual, hal ini dapat
digunakan untuk menganalisis hubungan masyarakat dengan media di hari ini dan di
masa depan (Walkosz, Jolls, & Sund, 2008). Keberadaan global village menyebabkan
hubungan atau interaksi virtual semakin meningkat (Pamungkas, 2015). Konsep global
village menyatukan masyarakat dunia dalam sebuah ikatan atau jaringan media dan
komunikasi sebagai sesuatu yang memberikan banyak keuntungan. Bayangan mengenai
adanya “kampung besar” dengan sebuah “single constructed space” mengindikasikan
pada situasi yang berkonotasi harmoni, guyub, yang dilandasi sebuah semangat
berhubungan saling menguntungkan (Pamungkas, 2015).
Keberadaan global village dapat dilihat dari hilangnya batas-batas wilayah dan
kemasyarakatan (McLuhan, 1962). Potret lainnya adalah terciptanya kehidupan
masyarakat yang semakin menyatu dengan pola hubungan yang saling terikat satu
dengan lainnya. Dengan demikian, global village tidak dapat diartikan sebagai suatu
tatanan kehidupan baru yang mengabaikan batasan-batasan budaya masyarakat,
ekonomi, politik, dan geografis, namun lebih menekankan pada arus informasi suatu
jalinan komunikasi dan komparasi. Salah satu implikasi dari sebuah fenomena global
village adalah penduduk dunia yang semakin didekatkan, sehingga bentuk interaksi dan
batas suatu negara menjadi semakin sempit dan saling terikat dalam proses sosial, seperti
budaya populer (Pamungkas, 2015).
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Instagram
Saat ini, masyarakat Indonesia lebih aktif dalam membagi kisah kehidupan mereka
melalui media sosial (Ayun, 2015). Media sosial dianggap memiliki fokus pada produksi
konten dan adanya generasi konsumen pada pencipta konten itu. Sederhananya, Web 2.0
memungkinkan pembuatan dan distribusi konten pada media sosial (Berthon, Pitt,
Plangger, & Shapiro, 2012). Media pada dasarnya adalah kendaraan untuk membawa
konten. Konten ini (gambar dan video) dihasilkan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia
dan dari perspektif pemasar memang dapat terinspirasi untuk menciptakan nilai (Muniz &
Schau, 2011).
Media sosial terdiri dari saluran dan konten yang disebarkan melalui interaksi antara
individu dan organisasi (Kietzman, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Media sosial
terdiri dari berbagai saluran melalui mana interaksi antara individu dan entitas, seperti
organisasi, difasilitasi dan disebarluaskan (Brogan, 2010;Zarella, 2010). Media sosial
digambarkan sebagai aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis
dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang
dibuat pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010). Kekuatan sebenarnya dari ekosistem media
sosial adalah bahwa “kita semua terhubung” (Hanna, Rohm, & Crittenden, 2011).
Instagram adalah layanan berbagi foto ponsel, berbagi video, dan jejaring sosial yang
memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar dan video, lalu kemudian
membagikannya di platform lain (Frommer, 2010). Instagram juga dapat diakses melalui
situs web, yang mana pengguna dapat melihat feed, profil, dan komentar mereka, tetapi
tidak dapat mengunggah (Amâncio, 2017). Instagram menawarkan sejumlah filter khusus
yang memungkinkan pengguna untuk mengubah warna dan resolusi foto sebelum
mereka mengunggahnya (Sheldon & Bryant, 2016).
Ketika Instagram pertama kali diluncurkan pada 2010, aplikasi tersebut adalah platform
berbagi foto, di mana pengguna akan berbagi foto dan video mereka pada timeline
(McNely, 2012; Amâncio, 2017). Aplikasi ini adalah salah satu platform media sosial paling
populer saat ini, dengan lebih dari 500 juta pengguna aktif harian (Smith, 2020).
Instagram menjadi lebih populer setelah berakuisisi dengan Facebook pada 2012 (Csathy,
2017) dan saat ini menjadi situs jejaring sosial yang tumbuh paling cepat secara global
(Wagner, 2015). Instagram merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak
diakses, sehingga penting untuk melihat bagaimana konten-konten yang diunggah
melalui media sosial ini. Namun, tidak banyak penelitian akademis yang menguliknya
lebih jauh (Amâncio, 2017).
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METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
memberikan gambaran tren konten Instagram selama masa karantina COVID-19 di
Indonesia. Penulis mendapatkan konten-konten yang dimaksud melalui hasil tangkapan
layar yang diakses melalui beberapa akun Instagram agar dapat melihat gambaran tren
konten di Instagram secara umum. Adapun temuan yang didapatkan penulis dalam hasil
penelitian ini berasal dari penelusuran tagar pada fitur “Cari” di Instagram.
Selain itu, temuan didapatkan melalui kunjungan beberapa profil pengguna Instagram
yang mana pengguna tersebut adalah inisiator dari sebuah tema konten yang menjadi
viral pada Maret 2020 hingga memasuki masa penerapan new normal pada Juni 2020.
Secara keseluruhan, penulis mendapatkan konten sebanyak 63 foto dan video dari 63
pengguna Instagram yang berbeda-beda. Guna mendukung pembahasan, penulis
melakukan wawancara kepada enam informan dari 63 pengguna Instagram yang fotonya
dimuat dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan guna menguatkan antara tema dan
teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis
menggolongkan temuan ke dalam beberapa tema. Tema tersebut terdiri dari beberapa
jenis konten berdasarkan penggunaan tagar ataupun penamaan yang dibuat oleh penulis.
Penulis mendeskripsikan temuan dan melakukan analisis pada sub selanjutnya.

HASIL
Sejak ditemukannya kasus COVID-19 pertama di Indonesia, pemerintah mulai
menerapkan anjuran-anjuran menggunakan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan
masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, physical distancing (menjaga jarak saat di
keramaian), hingga karantina atau melakukan segala aktivitas dari rumah (kerja,
beribadah, sekolah). Karantina ini menjadi upaya pencegahan dan meminimalisir
penyebaran virus corona yang memungkinkan untuk terjadi. Karantina pandemi COVID19 di Indonesia berlangsung terhitung sejak Maret 2020 hingga memasuki masa
penerapan new normal pada Juni 2020. Selama masa karantina, penulis melihat bahwa
cukup tingginya penggunaan Instagram yang mengalami kenaikan hingga 40% serta
meningkatnya posting konten sebanyak 15%, sehingga secara tidak langsung berdampak
pada konten-konten yang dihasilkan oleh pengguna Instagram (Burhan, 2020). Berikut
beberapa tren konten di media sosial Instagram yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan
yang berbeda-beda.
Tren Kopi Dalgona
Selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, terdapat sebuah minuman yang sangat
viral di Instagram, yaitu kopi dalgona. Minuman tersebut dijadikan sebagai konten
Instagram yang dikemas menjadi sebuah foto dan video yang berisi bahan-bahan, cara
pembuatan, dan penyajian. Kemunculan kopi dalgona berawal dari tren salah satu
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kegiatan masyarakat Korea Selatan selama karantina pandemi COVID-19 yang membuat
kopi dalgona, lalu mengunggahnya di media sosial. Kopi dalgona dikenal sebagai whipped
coffee di Pakistan, India, dan Macao. Sementara di Korea Selatan, kopi ini diberi nama
dalgona karena rasanya yang mirip dengan permen dalgona (Putsanra, 2020).
Tren di Korea Selatan ini pun terbawa hingga ke Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai
beramai-ramai membuat kopi dalgona, lalu mengunggahnya di Instagram. Alhasil,
semakin banyak masyarakat Indonesia yang membuat minuman ini dan kopi dalgona pun
menjadi tren konten di Instagram. Selain itu, minuman ini banyak dibuat karena
bahannya yang mudah didapatkan selama melakukan aktivitas di rumah. Di samping itu,
pengguna Instagram lainnya termotivasi untuk membuat kopi dalgona ini selain karena
sedang tren pada masanya, ternyata juga dianggap mengisi waktu luang selama
menjalani masa karantina pandemi COVID-19.
“Banyak sekali yang membuat konten tersebut dan mereviewnya di berbagai platform
medsos ya salah satunya Instagram, jadinya saya tertarik untuk mencoba
membuatnya di rumah. Kebetulan bahan-bahan yang diperlukan juga mudah
didapatkan dan lumayan untuk mengisi waktu luang selama pandemi.” (Wawancara
dengan Informan 1)
Minuman ini terbuat dari kopi, gula, dan air panas yang dikocok hingga menjadi busa, lalu
dituangkan di ke dalam gelas yang sudah berisi susu cair. Namun, kopi yang terlihat
mudah dibuat ini ternyata banyak juga masyarakat yang gagal dalam membuatnya.
Melihat banyaknya masyarakat yang gagal dalam membuat kopi ini, akhirnya salah satu
portal berita online merilis penyebab kegagalan pembuatan kopi dalgona yaitu, (1)
menggunakan kopi instan 3in1, (2) terlalu banyak air; (3) kopi yang digunakan berampas;
(4) tidak sabar mengocok; dan (5) kurang gula (Kumparan, 2020). Pengguna Instagram
lainnya juga sempat membagikan pengalamannya dalam membuat kopi dalgona dan
ternyata berhasil, hingga selanjutnya ia mengunggah video pembuatan kopi dalgona di
Instagram. Pembuatan konten tersebut termotivasi dari banyaknya orang-orang yang
tidak berhasil dalam membuat kopi dalgona.
“Aku tertarik liat dalgona yang lagi viral gitu kan karena penasaran juga. Terus aku
ikutin tren, aku buat video tuh cara buat es kopi dalgona, share alasan kegagalan, dan
gimana caranya bikin dalgona yang berhasil.” (Wawancara dengan Informan 2)
Berdasarkan penelusuran, tagar #dalgonacoffee dan #dalgona masing-masing sebanyak
530.000 dan 230.000 konten foto maupun video. Tagar ini cukup populer karena
menembus angka ratus-ribuan posting tiap tagar yang berbeda.
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Gambar 1. Kopi Dalgona

Sumber: Tangkapan Layar Penulis melalui Akun Instagram @ping_kanzaa,
@rafaellarevy, @asahid_tehyung, @ngektsai, @then.a.y.quotesindo, @vaniulfa05,
@benrickbintoro, @liemulyadi, @robbyleedjohari

Tren Recreate (Pembuatan Ulang) Grunge Makeup
Pembuatan ulang gaya makeup dengan bernuansa hitam ini awalnya dipelopori oleh
seorang beauty influencer serta selebritas Instagram (selebgram) Tasya Farasya dengan
4,2 juta pengikut. Ia mengunggah konten makeup berupa foto di feeds dan Instagram TV
(IGTV) miliknya dengan sebutan “Grunge Makeup Look”. Dirilis dari IGTV-nya, Tasya
Farasya mengungkapkan bahwa pembuatan gaya makeup tersebut berawal dari
keinginannya menggunakan lisptik berwarna hitam. Pada dasarnya, Tasya Farasya bukan
untuk menyajikan kesan seram melalui Grunge Makeup Look, melainkan ingin
memberikan kesan lucu melalui dandanan dengan warna yang bernuansa hitam ini. Hal
ini diungkapkan olehnya melalui caption/keterangan foto pada feeds-nya yaitu, “hitam
adalah merah muda baru.” Konten ini diunggah ke Instagram pada 20 April 2020 dengan
IGTV berjudul, “Grunge but cute ceunah (seram tapi lucu katanya)” dan berhasil ditonton
sebanyak 2,2 juta tayangan serta foto di feeds yang disukai oleh 353.328 pengguna akun
Instagram.
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Setelah mengunggah konten ini, Tasya Farasya mengajak pengikut-pengikutnya untuk
membuat ulang Grunge Makeup Look masing-masing. Pemenang Grunge Makeup Look ini
akan mendapatkan hadiah berupa beberapa produk make-up secara gratis dari Tasya.
Setelah para pengikutnya mengikuti konsep Grunge Makeup Look ini, tren makeup ini pun
menjadi viral di Instagram dan mulai diikuti oleh banyak pengguna Instagram.
Berdasarkan hasil penelusuran penulis, bahkan terdapat beberapa pengguna Instagram
yang tidak mengikuti akun Tasya Farasya namun mengunggah konten Grunge Makeup
Look di feeds Instagram miliknya masing-masing. Dengan demikian, konten Grunge
Makeup Look banyak diunggah selama masa karantina pandemi COVID-19 di Indonesia,
sehingga menjadi salah satu tren konten di Instagram pada waktu itu.
Gambar 2. Grunge Makeup Look

Sumber: Tangkapan Layar Penulis melalui Akun Instagram @qisthynasution,
@sellysulistiawati, @oktifaninh, @larasitha, @_faradillaaa_, @muhtunchasanah,
@tribuanacamelia, @gungnilamcw_, @tasyafarasya
Adapun konten-konten terkait Grunge Makeup Look yang dibuat ulang oleh penggunapengguna Instagram ini, hampir memiliki kesamaan yang cukup banyak jika dibandingkan
dengan gaya dibuat oleh Tasya Farasya. Kesamaan-kesamaan ini mulai dari warna
eyeshadow, blush-on pink yang cukup pekat, frackless di sekitar pipi di tulang hidung,
gambar bintang di bawah mata, lipstik berwarna hitam dengan garis berwarna silver yang
berada di tengah-tengah bibir, aksesoris dan pakaian bernuansa hitam, serta pose
menyandarkan tangan di wajah atau kepala.

194

Jurnal Ultimacomm Vol. 12 No. 2, Des 2020

Tidak hanya berhenti sebagai sebuah konsep make-up, Grunge Makeup Look juga kembali
tren sebagai sebuah filter Instagram.
“Jadi awalnya aku bikin filter makeup itu karna suka looknya tasya yang black tasya
itu ka. Akhirnya Tasya minta jadikan makeupnya jadi filter gitu kak, ya udah aku
sekalian mempelajari gimana sih bikin look makeup di costum k filter. Aku rilisnya
bulan Agustus kemaren kak dan impresiasinya yang make sampei 17 jutaan orang
kak.” (Wawancara dengan Informan 3)
Filter merupakan penggunaan teknologi augmented reality yang menggabungkan benda
maya dua dimensi ke lingkungan nyata dalam waktu yang riil. Filter ini dibuat oleh
pengguna Instagram @nyunyunnnn dengan 2.164 pengikut. Pengguna ini
mengungkapkan sejak filternya dipromosikan oleh Tasya Farasya, saat ini impresiasi
filternya menembus 17 juta pengguna Instagram lainnya.

Tren #PasstheBrushChallenge dan #LathiChallenge
Challenge (tantangan) dalam konteks ini merupakan sebuah kegiatan atau aksi yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dibagikan di media sosial dengan
tujuan untuk ditiru oleh orang/kelompok lain. Tantangan di media sosial mengandung
indikasi eksistensi untuk jaringan pertemanan (Erza & Rosini, 2018). Selama masa
karantina pandemi COVID-19 di Indonesia, terdapat dua challenge yang sangat viral dan
menjadi sempat menjadi tren konten di Instagram, yaitu Pass the Brush Challenge dan
Lathi Challenge. Kedua tantangan ini berkaitan dengan kegiatan merias dan adanya
bentuk transformasi sebelum dan sesudah menggunakan makeup. Namun, kedua
tantangan ini juga memiliki muatan yang berbeda dalam kontennya.
#PasstheBrushChallenge adalah bentuk pengembangan dari #DontRushChallenge yang
diunggah untuk pertama di media sosial Twitter oleh akun @lase_asoloo, yaitu seorang
content creater dari Nigeria (Yusran, 2020). Beauty influencer Tasya Farasya bersama
teman-temannya ikut mempopulerkan tantangan ini. Setelah itu, tantangan ini mulai
banyak dibuat oleh pengguna-pengguna Instagram lainnya untuk mengisi kegiatan di
masa karantina pandemi COVID-19, sehingga menjadi salah satu tren konten di
Instagram. Selain itu, tren ini diikuti untuk memanfaatkan makeup sekaligus melatih
kemampuan berias.
“Ngikutin tren aja dan waktu itu kan gak ada kerjaan jadi buat brush makeup
challenge sekalian buat mengasah kemampuan dandanku. Kebetulan make-up lama
gak kepake kan karena di rumah terus. Daripada sayang ya udah sekalian aku
pergunakan.” (Wawancara dengan Informan 4)
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#PasstheBrushChallenge adalah sebuah tantangan untuk berdandan dengan 'melempar'
kuas makeup dari satu orang ke orang lain. Kuas dilempar setelah penerima tantangan
berhasil merias wajah. Saat kuas menyentuh wajah dan kamera ponsel, orang tersebut
berubah dengan tampilan wajah yang sudah dirias. Setelah itu, kuas dijatuhkan seolah
diberikan kepada orang lain untuk melakukan hal serupa (Indozone, 2020). Penggunaan
tagar #PasstheBrushChallenge berisi lebih dari 204.000 unggahanvideo maupun foto di
Instagram.
Kemudian, saat menerima kuas, wajah orang yang ditantang selanjutnya masih dalam
keadaan tidak menggunakan makeup dan biasanya hanya memakai busana rumahan.
Pada saat kuas diterima, mereka ditantang untuk merias wajah dan 'berubah' dengan
gaya glamor (Indozone, 2020). Umumnya, #PasstheBrushChallenge adalah sebuah video
kompilasi dari beberapa orang yang sedang tidak dalam satu lokasi atau tempat yang
sama. Dalam unggahan ini, kuas pada #PasstheBrushChallenge ini dilempar secara virtual.
Konten video #PasstheBrushChallenge diiringi lagu Doja Cat yang berjudul Boss Bitch.
Tren ini bukan hanya diikuti oleh kalangan perempuan saja, kaum lelaki mengikuti
tantangan ini dan berdandan seperti video-video #PasstheBrushChallenge pada
umumnya.
Tren selanjutnya adalah #LathiChallenge. Kemunculan tantangan ini berawal dari
unggahan beauty vlogger Jharna Bhagwani di feeds media sosial Instagram miliknya
melalui akun @jharnabhagwani pada 18 Mei 2020. Jharna Bhagwani membuat transisi
konten makeup dengan dua karakter yang bertolak belakang dan diiringi oleh sebuah lagu
berjudul “Lathi”. Lagu ini adalah milik Weird Genius bersama Sara Fajira yang dirilis di
YouTube pada 26 Maret 2020. Kata lathi memiliki arti berupa “ucapan” dalam bahasa
Jawa Kuno. Adapun lagu Lathi menceritakan tentang kisah asmara yang terjebak dalam
sebuah hubungan yang tidak sehat, yaitu berisi kebohongan dan sifat ego yang tinggi.
Lathi diiringi dengan musik Electronic Dance Music (EDM) dan lirik berbahasa Inggris
dengan elemen tradisional dari instrumen maupun Bahasa Jawa.
Jharna mengawali video ini dengan penampilan dirinya menggunakan pakaian batik
berwarna hitam yang sedang berdandan dengan transisi yang cukup cepat. Setelah
selesai menggunakan makeup, pada transisi selanjutnya Jharna telah menggunakan salah
satu baju adat Indonesia lalu mulai menari tarian tradisional. Pada saat menari, lirik yang
dilantunkan adalah, “kowe ra iso mlayu saka kesalahan, ajining diri ana ing lathi” (kamu
tidak bisa lari dari kesalahan, harga diri seseorang ada pada lidahnya/perkataannya).
Kemudian transisi selanjutnya, secara tiba-tiba Jharna telah berubah menjadi karakter
yang tampak menyeramkan dan penuh dengan emosi. Secara keseluruhan video
unggahan ini juga diiringi potongan lagu Lathi dan tampak Jharna yang juga terlihat lipsync seolah-olah sedang menyanyikan lagu ini.
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Gambar 3. Pass the Brush Challenge

Sumber: Tangkapan Layar Penulis
melalui Akun Instagram @rizkyalatas,
@rimadevik, @sararobert, @meerzijden,
@.steffy.ai, @ancillaolivia,
@vellyaannisam, @estelitach,
@adhiantynurjanah

Gambar 4. Lathi Challenge

Sumber: Tangkapan Layar Penulis
melalui Akun Instagram
@kodok_canephora, @jharnabhagwani,
@int.meylanie, @dwiprayogi_28,
@zoelhelmiofc, @nadaa.mua,
@ameliaelvanie_, @lennymarlina_dylent,
@adelbahterr

Jharna menuliskan caption video berupa, “LATHI. Embracing my Indonesian culture
through the #LathiChallenge” (LATHI. Merangkul budaya Indonesia saya melalui
#LathiChallenge). Konten unggahan Jharna tersebut ternyata mendapatkan banyak
perhatian dari para pengguna Instagram. Video ini telah ditonton sebanyak 15.798.729
kali dan disukai 2.697.459 oleh para pengguna Instagram. Setelah unggahan video Jharna
tersebut, kemudian bermunculan konten-konten serupa baik berupa foto maupun video
dan menggunakan tagar #LathiChallenge. Konten bertagar #LathiChallenge ini membuat
lebih dari 240.000 posting di Instagram. Banyaknya pengguna Instagram yang berlombalomba mengikuti tantangan ini ternyata menjadi salah satu tren konten di Instagram sejak
Mei hingga Juni 2020 yang mana terhitung sebagai masa karantina pandemi COVID-19 di
Indonesia.
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Tren Foto Fridgie, Newspaper Corner, Outside Mirror Selfie
Selama masa karantina pandemi COVID-19 di Indonesia ternyata pengguna Instagram
telah menghasilkan kreativitas baru dalam bentuk kegiatan fotografi. Dilansir dari
beberapa portal berita online, tren foto ini memanfaatkan barang-barang seadanya yang
bisa didapatkan di rumah tanpa harus bepergian untuk mendapatkan properti yang
dibutuhkan. Penulis merangkum tiga jenis konsep foto yang dijadikan tren konten di
Instagram selama masa karantina pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu Fridge,
Newspaper Corner, dan Outside Mirror Selfie. Ketiga konsep foto ini ditemukan lebih dari
10.000 posting foto di Instagram.
Gambar 5. Fridgie

Sumber: Tangkapan Layar Penulis
melalui Akun Instagram
@rr.gabriellaharjodiningrat, @noerekhy,
@septyuninda, @abidah_eka, @s.ravino,
@riasftri28, @itsmeyosh, @nungky_73939,
@awzanett

Gambar 6. Newspaper Corner

Sumber: Tangkapan Layar Penulis
melalui Akun Instagram @alvinda_s,
@ferianto_17, @gitaharahap98,
@tonisatr_, @ophipurwanti04,
@sindy_abcd, @evi_pus19, @intanfaunur,
@sahrullgnw
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Fridgie merupakan suatu konsep foto yang mana kulkas beserta isinya dijadikan latar
untuk berfoto. Para pengguna-pengguna Instagram banyak mengikuti gaya foto ini lalu
diunggah di Instagram, sehingga menjadi salah satu bentuk tren foto yang banyak
ditemukan selama masa karantina pandemi COVID-19 di Indonesia. Konsep ini dianggap
menarik oleh seorang pengguna Instagram karena hanya membutuhkan alat dan barang
seadanya untuk menunjang hasil sebuat foto dengan konsep fridgie.
“Menarik aja gitu liat orang-orang yang posting foto dan backgroundnya kulkas,
karena kan fungsi kulkas itu sebenarnya untuk nyimpen makanan nih. Aku foto tuh
akhirnya dengan memanfaatkan barang seadanya di rumah dan jadilah fotonya
ngikutin tren.” (Wawancara dengan Informan 5)
Berdasarkan hasil penelusuran penulis, sebenarnya tren foto dengan latar belakang
kulkas ini sudah dimulai oleh selebritas berkebangsaan Amerika Serikat Kylie Jenner sejak
2016 silam. Unggahan Kylie melalui media sosial Snapchat-nya mengungkapkan bahwa
kulkas menjadi tempat andalannya ketika berfoto selfie dengan alasan kulkasnya adalah
lampu terbaiknya untuk melakukan selfie (Oktaviani, 2016).
Gambar 7. Outside Mirror Selfie

Sumber: Tangkapan Layar Penulis melalui Akun Instagram @nabilarahmadelsinta_,
@ridla.amalia, @lindaoktaviantii_, @krintrianvta, @nrzky_26, @thaniananda_,
@elvandath, @itahjannah, @putri_inayah27
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Sementara pada akhir 2015, Lorna Jane Clarkson mengunggah foto kulkas yang dipenuhi
dengan wadah berisi berbagai makanan sehat, seperti buncis, salmon asap, rocket,
quinoa, terong panggang, dan kangkung (Windasari, 2018). Pada awalnya, Clarkson
mengunggah foto ini untuk memotivasi pengikutinya di media sosial agar memiliki pola
hidup sehat melalui makanan yang dikonsumsi setiap hari. Kylie dan Clarkson dianggap
sebagai inisiator dalam melakukan foto menggunakan media kulkas. Sementara di
Indonesia, tren foto konsep fridgie ini banyak diunggah para pengguna media sosial
Instagram saat karantina pandemi COVID-19 dengan pose dan cara berekspresi yang
berbeda-beda.
Newspaper Corner merupakan foto dengan latar belakang menggunakan lembaranlembaran koran yang ditempelkan di dinding. Konsep foto ini banyak dilakukan di ruang
gelap dan membutuhkan lampu kamera untuk mendapatkan foto bernuansa vintage.
Sementara, Outside Mirror Selfie merupakan gaya foto yang menggunakan media cermin
dan dilakukan di luar ruangan tepatnya di bawah langit biru. Salah satu pengguna
Instagram yang sempat mengikuti tren ini dan mengunggahnya di platform Instagramnya
mengungkapkan bahwa konsep foto ini terbilang mudah dilakukan karena tidak
memerlukan properti banyak untuk menghasilkan foto yang estetik.
“Iya, cuma tinggal dandan, ambil cermin, dan foto di bawah langit, untuk hiasannya
tinggal nyari bunga atau dedaunan, jadi deh foto estetik ala ala. Kan nambah koleksi
foto akhirnya. Cukup di halaman atau balkon rumah juga udah jadi, ya karena nginget
saat itu lagi masa lockdown ya.” (Wawancara dengan Informan 6)
Konsep foto ini pada dasarnya adalah seperti Mirror Selfie atau mengambil hasil
tangkapan kamera menggunakan kamera smartphone. Namun ciri khas dari Outside
Mirror Selfie adalah membutuhkan langit biru sebagai latar belakang untuk menghasilkan
konsep foto ini.

PEMBAHASAN
Terhitung sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 3 Maret 2020,
pemerintah Indonesia telah mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan
melakukan segala aktivitas dari rumah dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran
virus yang memungkinkan untuk terjadi. Pada masa karantina ini, menggunakan media
sosial menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat sehari-hari
untuk dijadikan sebagai alat komunikasi dan juga mencari tahu perkembangan terbaru
COVID-19. Ternyata, waktu karantina yang cukup panjang terhitung sejak pertengahan
Maret hingga penerapan new normal pada Juni 2020 ini dimanfaatkan cukup baik oleh
para pengguna media sosial seperti Instagram. Selama masa karantina pandemi COVID-19
ini, Instagram diwarnai dengan tren konten-konten terbaru.
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Tren konten-konten ini cukup variatif, mulai dari konten kuliner, makeup, tantangan,
hingga konsep foto. Konten yang berkembang saat karantina pandemi COVID-19 ini
sejalan dengan hasil dan bentuk kreativitas dari terbatasnya ruang gerak untuk keluar dari
rumah. Artinya, banyak pengguna Instagram yang menghasilkan konten dengan
memanfaatkan barang-barang seadanya saja di rumah. Alhasil, karya-karya tersebut
dapat dijadikan sebagai referensi praktis untuk mengembangkan gagasan atau ide yang
lebih baik lagi. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tren konten-konten ini diikuti oleh
hampir semua kalangan mulai dari anak kecil, remaja dan lanjut usia serta golongan
berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Penulis merangkum tren konten-konten di
Instagram selama masa karantina pandemi COVID-19 di Indonesia mulai dari Kopi
Dalgona, Recreate Grunge Makeup, #PassthBrushChallenge, #LathiChallenge, serta
konsep foto Fridgie, Newspaper Corner, dan Outside Mirror Selfie.
Instagram pada dasarnya adalah sebuah kendaraan untuk membawa konten (Muniz &
Schau, 2011). Penggunaan Instagram ini berhubungan dengan konsep user-generated
content, di mana para pengguna media sosial memiliki kebebasan untuk mengunggah
konten yang merupakan karya mereka masing-masing dengan leluasa. Konten-konten
yang diproduksi oleh para pengguna media sosial di Instagram saling bertukar antara satu
pengguna dengan pengguna lainnya, sehingga kemungkinan untuk adanya sebuah “tren”
dikarenakan adanya konten yang secara tidak sengaja dapat terlihat di pencarian
Instagram maupun berdasarkan pencarian manual.
Media sosial dapat dianggap sebagai fokus pada konten, dan generasi konsumen pada
pencipta konten itu. Sederhananya, Web 2.0 memungkinkan pembuatan dan distribusi
konten yang merupakan media sosial (Berthon, Pitt, Plangger, & Shapiro, 2012). Tasya
Farasya membuat konsep Grunge Makeup Look dengan tujuan untuk memberikan warna
baru di dalam dunia tata rias, artinya sesuatu yang imut dan lucu tidak melulu hanya yang
berwarna-warni saja. Namun, warna hitam dapat membangun kesan tersendiri bagi
sebuah penampilan wajah. Beauty influencer dengan pengikut sebanyak 4,2 juta ini
memang cenderung mengajak para pengikutnya untuk membuat ulang konsep make-up
yang baru saja ia unggah melalui feeds maupun Instagram Stories dan memberikan
hadiah jika hasil make-up yang dibuat para pengguna dianggap mirip dengan karyanya.
Tasya Farasya mengunggah konten tersebut untuk dikonsumsi pengikut-pengikutnya di
Instagram. Para pengikut Tasya Farasya membuat ulang makeup tersebut dan
mengunggahnya di akun Instagram pribadinya. Kemudian, hal ini pun terjadi kembali
setelah pengikut dari pengikutnya Tasya Farasya melihat konten Grunge Makeup tersebut
dan terciptalah sebuah tren pada saat itu. Walaupun tidak ada interaksi yang tercipta
antara pengguna Instagram A dengan pengguna Instagram B, namun karena adanya
kekuatan jaringan dalam media sosial konten-konten tersebut dalam terdistribusikan
kepada siapa saja.
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Sementara, konten lainnya seperti Kopi Dalgona, #BrushMakeupChallenge, hingga
beberapa konsep foto diikuti oleh banyak pengguna Instagram karena termotivasi oleh
rasa penasaran dan mengisi waktu luang selama menjalani karantina pandemi COVID-19.
Setiap pengguna yang hidup di dalam dunia imajiner Instagram secara tidak sengaja saling
meniru aktivitas dan menerapkannya di kehidupan nyata lalu membagikannya kembali ke
desa global tersebut. Hal inilah yang disebut dengan kekuatan sebenarnya dari ekosistem
media sosial adalah, “kita semua terhubung” (Hanna, Rohm, & Crittenden, 2011).
Penelitian yang juga sekiranya memberikan kontribusi kepada praktisi maupun akademisi
ini, menjelaskan alur kekuatan “kita semua terhubung” di dalam dunia imajiner tepatnya
Instagram melalui tren konten saat karantina pandemi COVID-19. Beberapa hal yang
spesifik seperti dimulai dari aktivitas beauty influencer dan pengikutnya kemudian ditiru
oleh akun-akun Instagram lainnya walaupun tidak saling tertaut. Sama halnya dengan
kopi dalgona, ketika sang inisiator membagikan konten dan dilihat oleh banyak pengguna
kemudian menarik banyak perhatian. Artinya, sebuah konten akan menjadi tren jika ada
inisiator dan aktivitas saling bertukar konten yang terjadi secara otomatis.
Kekuatan media sosial melalui “kita semua terhubung” kemudian dapat menciptakan
sebuah tren konten pada masa itu berhubungan dengan konsep bernama global village.
Pada dasarnya, McLuhan mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi telah
membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang hidup dalam imajinasi ruangan
bersama. Konsep global village menyatukan masyarakat dunia dalam sebuah ikatan atau
jaringan media dan komunikasi sebagai sesuatu yang memberikan banyak keuntungan.
Adanya ikatan yang terbentuk oleh jaringan media dan komunikasi membuat para
pengguna Instagram dapat melahirkan suatu tren-tren konten. Ikatan tersebut tidak
mengingat batasan geografis para pengguna Instagram. Salah satu implikasi dari sebuah
fenomena global village adalah penduduk dunia yang semakin didekatkan, sehingga
bentuk interaksi dan batas suatu negara menjadi semakin sempit dan saling terikat dalam
proses sosial, seperti misalnya budaya populer (Pamungkas, 2015).
Misalnya, kemunculan tren Kopi Dalgona pada awalnya berasal dari Korea Selatan. Tren
konten Kopi Dalgona tersebut juga terbawa hingga ke Indonesia yang mana membuktikan
bahwa global village dapat menyatukan masyarakat dunia tanpa mengingat batasan
geografis. Tidak hanya itu, tren-tren konsep foto seperti Fridgie merupakan bentuk
transformasi hobi selebritis berkebangsaan Amerika Serikat Kylie Jenner sejak beberapa
tahun lalu saat karantina pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu tren foto.
Hal inilah yang membuktikan bahwa tren-tren konten di Instagram tercipta karena
kekuatan “kita semua terhubung” dan pengguna-pengguna media sosial Instagram hidup
di bawah ruang imajinasi global village. Di samping itu, hal ini membuktikan bahwa global
village dapat menciptakan budaya populer yang mana dalam konteks ini adalah tren
konten Instagram. Pada dasarnya, konsep ini memberikan indikasi harmoni, guyub, dan

202

Jurnal Ultimacomm Vol. 12 No. 2, Des 2020

dengan semangat yang saling menguntungkan. Begitu juga tren konten di Instagram.
Konten tersebut menjadi tren karena para pengguna Instagram berlomba-lomba
mengunggahnya bukan dalam artian ingin menang atau mencari pemenang, tetapi ingin
mengikuti tren tersebut dan membuat konten versi darinya.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan
bahwa selama karantina pandemi COVID-19 di Indonesia terdapat berbagai jenis tren
konten di Instagram. Tren ini mencakup konten kuliner, make-up, tantangan, hingga
konsep foto. Selain itu, tren konten ini diikuti oleh hampir semua kalangan mulai dari
anak kecil, remaja dan lanjut usia serta golongan berjenis kelamin perempuan dan lakilaki. Penulis merangkum tren konten di Instagram selama masa karantina pandemi
COVID-19 di Indonesia mulai dari Kopi Dalgona, Recreate Grunge Makeup,
#PassthBrushChallenge, #LathiChallenge, serta konsep foto Fridgie, Newspaper Corner,
dan Outside Mirror Selfie.
Instagram pada dasarnya adalah sebuah kendaraan untuk membawa konten dengan
konsep user-generated content, di mana para pengguna media sosial memiliki kebebasan
untuk mengunggah konten yang merupakan karya mereka masing-masing dengan
leluasa. Adanya ikatan yang terbentuk oleh jaringan media dan komunikasi membuat
para pengguna Instagram dapat melahirkan suatu tren konten Instagram. Ikatan imajiner
para pengguna Instagram ini semakin kuat pada masa karantina pandemi COVID-19 di
Indonesia mengingat semakin tingginya intensitas waktu yang digunakan oleh pengguna
Instagram dalam mengakses media sosial ini. Dalam masa tersebut, para pengguna
menyalurkan berbagai bentuk kreativitas dan inovasinya, sehingga lahirlah berbagai jenis
tren konten baru di dalam dunia imajiner ini.
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Abstrak
Kehadiran para influencer di media sosial dianggap memiliki pengaruh yang kuat bagi
masyarakat, sehingga banyak perusahaan atau organisasi yang telah mendorong
pemanfaatan influencer khususnya, micro influencer, karena mereka mampu menyediakan
akses dan bahkan mempengaruhi pemangku kepentingan yang sulit dijangkau seperti
kelompok dengan minat khusus. Di samping itu, para influencer juga dianggap dapat
memediasi pesan dan menyebarluaskannya dengan cepat, berpotensi viral dan
mempengaruhi tidak hanya komunitas, melainkan juga banyak orang. Melalui paradigma
konstruktivis, menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif, peneliti berupaya
untuk menyajikan gambaran atas bagaimana pemanfaatan influencer melalui media sosial,
khususnya Instagram, pengemasan pesan atau konten oleh influencer, dan sejauh mana
dampaknya sebagai salah satu strategi public relations di era digital. Penelitian dan
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap dua orang influencer, yang secara
khusus masuk dalam kategori micro-influencer di media sosial Instagram. Selain itu, peneliti
juga melakukan observasi terhadap akun media sosial Instagram kedua influencer dan
interaksinya dengan pengikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa micro-influencer
dilihat efektif dan telah berdampak dalam mempengaruhi pengikut mereka di media sosial.
Personalisasi, engagement (keterlibatan) dan hubungan autentik antara micro-influencer dan
pengikutnya menjadi faktor dalam membangun kepercayaan yang membawa pengaruh atas
pesan-pesan yang disampaikan oleh para micro-influencer. Pemanfaatan micro-influencer ini
dapat menjadi strategi yang efektif jika perusahaan mampu mengenali target audiens mereka
dan bekerja sama dengan micro-influencer yang sesuai dengan target komunikasi tersebut.
Kata kunci : influencer, mikro influencer, media sosial, public relations

Abstract
The presence of influencers on social media is considered to have a strong impact on society so
that most companies or organizations have encouraged the use of influencers, particularly the
micro-influencers. The influencer can provide access and even influence hard-to-reach
stakeholders such as groups with special interests. In addition, influencers are also considered
to be able to mediate the messages and spread them quickly, have the potential to go viral
and affect not only for the community but also to society. This research uses the constructivist

207

Jurnal Ultimacomm Vol. 12 No. 2, Des 2020

paradigm, qualitative method, and present descriptive data. The researcher attempts to
provide an overview of the use of influencer through social media, specifically Instagram,
messages or content packaging by the influencer, as well as the extent of their impact as
public relations strategy in the digital era. The data were collected by interviewing two microinfluencers on Instagram. In addition, the researchers also observed the influencers' Instagram
social media accounts and their interactions with their followers. The results showed that
micro-influencers were seen to be effective and had an impact on influencing their followers
on social media. Personalization, engagement, as well as the authentic relationships between
micro-influencers and their followers, are the factors in building trust that have an impact on
the messages conveyed by the micro-influencers. The use of micro-influencers can be an
effective strategy if companies can recognize their target audience and work with microinfluencers who are appropriate with these communication targets.
Keywords: influencer, micro-influencer, social media, public relations

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan era digital telah mengubah cara kerja kehumasan atau
public relations (Grunig, 2009). Dengan berkembangnya teknologi, aktivitas public
relations yang sebelumnya banyak bergerak pada media massa konvensional dalam
mengimplementasikan strategi komunikasi suatu korporasi kini beralih pada strategi
komunikasi di berbagai media digital sebagai bagian dari strategi komunikasi perusahaan
kepada publiknya.
Di era digital, para public relations tidak lagi menekankan pada pengolahan pesan dan
manajemen hubungan, tetapi pada praktik mengawasi komunitas online sebagai sumber
daya. Hal ini telah menciptakan deskripsi pekerjaan baru dalam praktik kehumasan,
termasuk strategi media sosial, manajemen komunitas online, dan manajemen
pemeliharaan digital.
Digital public relations terlibat dalam menyebarluaskan informasi seperti menerbitkan
siaran berita online atau update apapun yang berkaitan dengan organisasinya kepada
para stakeholders. Di samping itu, media sosial juga telah membantu aktivitas kehumasan
dalam bidang publisitas (Joo & Teng, 2016).
Apabila sebelumnya public relations banyak bergerak dalam pemanfaatan media massa
konvensional -- menyebarluaskan pesan melalui press release, media atau press kit,
buletin, mengundang wartawan atau media, mengadakan press conference, membuat
slot siaran di radio,bekerja sama dengan media televisi dalam hal iklan ataupun program
khusus) -- kini aktivitas kehumasan bergerak dalam bentuk digitalisasi dengan melakukan
publikasi, aktivasi, dan campaign terkait pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan
melalui kanal-kanal digital, terutama media sosial. Dengan kehadiran media sosial dan
popularitasnya yang begitu luas, tidak mengherankan jika perusahaan menempatkan
media sosial sebagai media yang potensial dan bermanfaat.
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Media sosial telah menjadi salah satu media populer di tengah masyarakat dan
penggunaannya semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada individu, namun juga
telah digunakan oleh organisasi (Hutami & Fitria, 2020). Di samping itu, media sosial juga
telah dimanfaatkan di berbagai bidang industri untuk tujuan promosi serta untuk
meningkatkan engagement organisasi dengan publiknya, sehingga organisasi harus
mampu beradaptasi dengan adanya perubahan ini.
Organisasi bisnis kini menjadi semakin dimungkinkan untuk dapat menjangkau audiens
mereka secara efektif lewat media sosial (Dewi & Yuliati, 2018). Hal tersebut juga pada
akhirnya mendorong fungsi kehumasan, termasuk para profesional public relations, tak
lagi terpaku pada pemanfaatan media massa konvensional dan semakin mendorong
penggunaan berbagai bentuk teknologi dalam menjalankan aktivitas kehumasannya,
termasuk dengan memanfaatkan media sosial seefektif mungkin sebagai bagian dari
strategi di era media baru. Socialware company menyatakan bahwa 79 persen
perusahaan Fortune 500 menggunakan akun perusahaan untuk Twitter, YouTube,
Facebook, atau blog untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan
lainnya (Smith, 2017).
Di Indonesia sendiri, media sosial telah mengalami sebuah perkembangan pesat di mana
jumlah pengguna aktifnya mencapai sekitar 160 juta penduduk, dengan penetrasi media
sosial berkisar 59% (DataReportal, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial
menjadi salah satu media yang efektif untuk menyebarluaskan pesan dengan melihat
jumlah penggunanya yang sangat tinggi. Kemudahan akses media bagi diri sendiri
maupun perusahaan menjadi keuntungan tersendiri, terutama untuk tujuan
menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih besar. Public relations yang dipandang
memegang peranan penting dalam mengelola komunikasi perusahaan, di samping tetap
menjalankan aktivitas kehumasan melalui media massa yang memiliki cakupan dan daya
jangkau yang lebih luas, kini juga telah bergerak pada strategi baru, yakni pemanfaatan
third party endorser (orang ketiga) yang dikenal sebagai key opinion leader atau influencer
untuk menyampaikan pesan kepada publiknya.
Influencer atau key opinion leader (KOL) adalah orang-orang yang memiliki followers atau
audiens yang cukup banyak di media sosial, dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap
followers mereka, seperti artis, selebgram, blogger, youtuber, buzzer, dan lain sebagainya
(SociaBuzz, 2020). Para influencer ini dianggap dapat memediasi pesan serta
menyebarluaskannya dengan cepat dan mudah, yang juga berpotensi viral serta dapat
mempengaruhi komunitas dan lebih banyak orang (Uzunoǧlu & Misci Kip, 2014), sehingga
menjadi suatu strategi penyampaian komunikasi baru yang efektif bagi kehumasan dan
perusahaan.
Penggunaan third party endorser atau pihak ketiga menjadi hal yang perlu
dipertimbangkan oleh organisasi untuk menambah kredibilitas informasi yang
dikomunikasikan lewat media sosial (Dewi & Yuliati, 2018). Para influencer tidak hanya
berperan dalam kegiatan promosi atas suatu produk dengan tujuan membangun
awareness (kesadaran) khalayak, tetapi juga berperan dalam mengkampanyekan pesan
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yang ingin disampaikan perusahaan kepada masyarakat yang lebih luas. Kehadiran para
influencer di media sosial dengan pendapat mereka juga dianggap memiliki pengaruh
yang kuat bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda (Kádeková & Holienčinová,
2018). Selain itu, influencer media sosial dilihat memiliki kapasitas sebagai ahli komunikasi
sehingga penting bagi PR professional untuk berinvestasi dalam membangun hubungan
dengan para influencer.
Salah satu praktik PR yang paling efektif adalah platform yang dibuatnya untuk
menceritakan sebuah kisah. Forbes menyatakan bahwa saat pasar semakin ramai,
berbagai merek harus berusaha menciptakan hubungan antarmanusia melalui
penceritaan. Bercerita menjadi dasar dari apa yang dilakukan oleh para influencer, dan
mereka memikat perhatian audiensnya baik secara visual maupun verbal, sehingga hal ini
diperhitungkan oleh perusahaan atau merek untuk memanfaatkan influencer sebagai
suara yang terpercaya dalam komunitasnya masing-masing.
Influencer dipandang memahami cara berkomunikasi dengan audiens mereka, termasuk
bagaimana membuat audiensnya terlibat (McKerrell, 2019). Selain itu, influencer juga
telah membangun kredibilitas dan otoritas mereka atas sekelompok besar penggemar.
Melalui cerita, influencer membantu perusahaan atau merek untuk mengelola dan
terhubung dengan target audiensnya.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92% konsumen mengatakan bahwa
mereka mempercayai rekomendasi dari word-of-mouth atau mulut ke mulut dari kenalan,
kerabat, teman atau influencer mereka dibandingkan dengan jenis iklan lainnya. Sebanyak
70% subscriber YouTube remaja lebih memercayai opini influencer daripada selebriti
tradisional. Sekitar 81% pemasar yang telah menggunakan pemasaran influencer menilai
strategi tersebut efektif (Kádeková & Holienčinová, 2018).
Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan
influencer melalui media sosial Instagram, pengemasan pesan atau konten yang
disampaikan, dan sejauh mana dampaknya terhadap strategi public relations di era
digital. Penelitian ini dilakukan terhadap dua orang influencer di Instagram.

TINJAUAN PUSTAKA
Influencer dan Peranannya di Media Sosial
Dalam Theaker (2016), new influencers atau community relations menjadi salah satu
bagian dalam disiplin kehumasan atau public relations yang berperan dalam
berkomunikasi dengan berbagai online communities (komunitas online) yang berpotensi
memberikan dampak yang mungkin sama atau mungkin tidak sama dengan komunitas
tradisional. Dengan berkembangnya media baru, spesialisasi public relations pun turut
berkembang, salah satunya dengan adanya disiplin baru dalam praktik kehumasan,yaitu
digital communication, yang berfungsi dalam hal penggunaan dan pemanfaatan
komunikasi berbasis website maupun berbagai bentuk teknologi lainnya untuk
berkomunikasi dengan berbagai masyarakat yang berbeda.
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Beberapa tools atau teknik yang digunakan dalam hal ini adalah website, blog, dan media
sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, maupun bentuk aplikasi digital
lainnya. Secara khusus, media sosial merujuk pada aplikasi berbasis Internet yang
mempromosikan interaksi sosial antara peserta. Media sosial sering dibedakan dari
bentuk media massa, di mana media massa disajikan sebagai mekanisme penyiaran satuke-banyak. Sebaliknya, media sosial mengirimkan konten melalui jaringan peserta di
mana konten dapat dipublikasikan oleh siapa saja tetapi masih didistribusikan di seluruh
audiens dalam skala besar (Page, 2011).
Kehadiran para influencer di media sosial memiliki pengaruh yang kuat, terutama bagi
generasi muda (Kádeková & Holienčinová, 2018). Salah satu karakteristik generasi
millennial seperti yang dikemukakan oleh Sweeney (2012) adalah media/format agnostic,
yaitu paling menikmati multimedia gerak penuh yang interaktif, gambar berwarna, serta
audio. Sementara salah satu bentuk media sosial seperti Instagram merupakan media
sosial yang memudahkan orang untuk mengisahkan cerita-cerita dan terlibat dengan
pembaca melalui tampilan visual (Diamond, 2015). Instagram adalah bentuk komunikasi
yang relatif baru di mana pengguna dapat dengan mudah membagikan pembaruan
mereka dengan mengambil foto dan menyesuaikannya dengan menggunakan filter.
Jumlah pengguna maupun unggahannya mengalami pertumbuhan pesat sejak
diluncurkan pada Oktober 2010 (Hu, 2014).
Pada dasarnya, influencer dan buzzer memiliki perbedaan, meski keduanya memiliki
tujuan yang hampir sama, yaitu untuk membuat khalayak mudah menangkap pesan atau
informasi tertentu yang disampaikan. Dari perspektif bahasa, buzzer adalah
‘pendengung’, sedangkan influencer berarti ‘pemengaruh’.
Buzzer dapat diartikan sebagai pihak yang secara masif membicarakan konten atau
produk tertentu dengan tujuan agar publik mengenal dan tertarik pada konten tersebut,
hingga pada akhirnya menerimanya. Buzzer ini seperti sebuah corong atau speaker yang
harus selalu mendengungkan informasi atau konten tertentu secara masif dan berulangulang. Para buzzer ini tidak harus seseorang yang memiliki followers dengan jumlah
banyak di media sosial.
Influencer haruslah seseorang yang memiliki banyak followers dan memiliki pengaruh
serta kredibilitas yang tinggi di bidangnya. Seorang influencer tidak perlu menyebarkan
konten secara berulang-ulang seperti buzzer. Influencer hanya cukup sesekali saja
menyampaikan informasi atau konten yang diminta melalui akun media sosialnya. Pesan
tersebut akan menjangkau semua pengikutnya yang akan menyebarluaskannya dan turut
membicarakannya di akun media sosialnya masing-masing.
Influencer dapat menjadi seorang buzzer jika ikut memviralkan pesan atau isu tertentu
secara berulang-ulang. Influencer dipandang sebagai orang yang memiliki kapabilitas
karena memiliki modal jumlah followers besar yang bisa berfungsi sebagai pasukan
buzzer baginya. Sebuah pesan yang mampu menarik minat dan perhatian khalayak
dianggap menjadi hal yang lebih penting dan menarik untuk diikuti. Baik buzzer maupun
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influencer sama-sama memiliki potensi untuk menyebarluaskan konten dan membuat
sebuah pesan menjadi topik pembicaraan di media sosial (Rohmah & Ernungtyas, 2020).
Influencer adalah individu dengan pengikut yang signifikan di media sosial yang dibayar
oleh perusahaan atau brand untuk mempromosikan produk mereka kepada pengikut
tersebut, melalui produk dan perjalanan gratis, dan/atau pembayaran tunai per pos atau
konten promosi, dengan tujuan untuk membujuk pengikut agar membeli produk
tersebut. Seorang influencer memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan
pembelian orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungannya dengan
audiens mereka.
Mayoritas influencer dikategorikan sebagai selebritas, pakar industri dan opinion leader,
blogger atau pembuat konten, dan micro-influencer. Saat ini, sebagian besar pemasaran
influencer sosial terjadi di media sosial, terutama dengan micro-influencer dan blogging.
Pakar industri dan opinion leader (seperti jurnalis) juga dapat dianggap sebagai pemberi
pengaruh dan memegang posisi penting untuk merek.
Selain itu, ada selebritas yang merupakan pemberi pengaruh asli, meskipun kepentingan
mereka sebagai pemberi pengaruh telah memudar. Blogger dan influencer yang aktif di
media sosial (terutama blogger mikro) memiliki hubungan yang paling autentik dan aktif
dengan penggemar mereka. Berbagai perusahaan maupun brand saat ini telah mengenali
dan mendorong pemanfaatan influencer ini (Kádeková & Holienčinová, 2018). Influencer
media sosial mewakili bentuk dukungan independen baru terhadap pihak ketiga, yang
membentuk sikap audiens melalui blog, tweet, dan penggunaan saluran media sosial
lainnya.
Karena kekuatan persuasif dari influencer media sosial, teknologi telah dikembangkan
untuk mengidentifikasi dan melacak influencer yang relevan dengan merek atau
organisasi. Sebagian besar upaya untuk mengidentifikasi influencer media sosial ini
bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah klik harian di blog, frekuensi posting yang
dibagikan, atau jumlah pengikut (Mcgaughey, 2011).
Melalui situs seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook, influencer media sosial
membuat konten yang mempromosikan merek tertentu dengan tujuan untuk
mendapatkan pengikut dan pengenalan merek. Mereka mempromosikan merek melalui
kehidupan pribadi mereka, yang membuatnya dapat diterima oleh sebagian besar
konsumen (Glucksman, 2017).
Influencer dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok sebagai berikut (Kádeková &
Holienčinová, 2018) :
1. Blogger atau pemilik blog (situs web). Seorang blogger membuat konten yang
otentik dan unik dalam bentuk foto, teks, dan komentar yang dibagikan melalui
blog maupun media sosial dengan tujuan untuk membagikan pemikiran dan
minat mereka.
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2. YouTuber atau vlogger, merupakan influencer yang berinteraksi dengan penonton
melalui video mereka di YouTube untuk mengekspresikan perasaan dan
pengalamannya.
3. Selebritas, sebagian besar influencer ini terdiri dari aktor, penyanyi, presenter,
atlet, ataupun orang yang dikenal luas berkat media.
4. Instagrammer, merupakan seseorang yang mampu menarik perhatian
pengikutnya melalui konten foto berkualitas tinggi.
Selain itu, influencer juga dapat dikategorikan dari sisi jumlah pengikutnya (Ismail, 2018),
yaitu :


Mega-influencer adalah kategori influencer media sosial dengan peringkat
tertinggi. Mereka biasanya memiliki lebih dari satu juta pengikut. Mega-influencer
seringkali lebih terkenal daripada berpengaruh. Mereka memiliki audiens yang
sangat beragam dengan topik minat yang berbeda.



Macro-influencer adalah influencer yang setingkat di bawah mega-influencer.
Salah satu cara untuk mengidentifikasi macro-influencer adalah dengan jumlah
pengikut mereka, biasanya berkisar antara 100.000 hingga satu juta pengikut.
Macro-influencer biasanya memperoleh ketenaran melalui internet itu sendiri,
baik melalui vlogging, atau dengan menghasilkan konten yang lucu atau
menginspirasi.



Micro-influencer adalah seseorang yang memiliki antara 1.000 hingga 100.000
pengikut. Micro-influencer berfokus pada niche atau area tertentu dan umumnya
dianggap sebagai pakar industri atau spesialis topik. Micro-influencer memiliki
hubungan yang lebih kuat daripada influencer biasa. Hal ini sering kali didorong
oleh persepsi mereka sebagai pemimpin opini dari suatu topik. Micro-influencer,
bukan selebritas atau influencer biasa, dan seringkali memiliki audiens yang
sangat seragam.



Nano-influencer adalah jenis influencer yang relatif baru. Mereka cenderung
memiliki jumlah pengikut yang lebih sedikit dibandingkan dengan microinfluencer, yaitu kurang dari 1.000 pengikut. Nano-influencer adalah seseorang
yang memiliki pengaruh dalam komunitas mereka.

Influencer dalam Strategi Komunikasi Public Relations
Public relations merupakan sesuatu yang kompleks dan menyentuh banyak hal dan
banyak orang. Public relations atau kehumasan merupakan fungsi manajemen yang
membantu membangun dan memelihara komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan
kerjasama antara organisasi atau korporasi dengan publiknya. Tujuan dari fungsi
kehumasan adalah mendapatkan pemahaman dan dukungan serta dapat mempengaruhi
sikap dan opini publik. Public relations oleh World Assembly of Public Relations
Associations juga dipandang sebagai seni, karena menekankan pada pentingnya
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menempatkan empati dan pemahaman, serta pentingnya storytelling dan kreativitas.
Pada 2012, dengan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh media sosial, Public
Relations Society of America (PRSA) mengemukakan definisi lain dari public relations,
yaitu sebagai suatu proses strategi komunikasi yang membangun hubungan saling
menguntungkan antara organisasi dan publiknya (Theaker, 2016).
Aronson, Spetner, & Ames (2007) lebih lanjut memaparkan perkembangan era digital
telah mengubah dengan cukup drastis tuntutan termasuk cara kerja para praktisi dari
public relations profesional dalam melakukan fungsi dan pekerjaannya, dan bahkan
mengubah sifat dari profesi public relations itu sendiri.
Kondisi di mana media sekarang terpecah dan terbagi dalam ribuan saluran komunikasi
telah mendorong persaingan antar perusahaan dalam hal mengembangkan,
meningkatkan, serta memproyeksikan citra positif perusahaan kepada publiknya,
sehingga kehumasan atau public relations semakin dirasa penting dan krusial. Penulisan
public relations yang efektif pun kian dimungkinkan dengan adanya teknologi digital.
Teknologi itu sendiri dikatakan telah mengubah manusia dari peradaban time series
menjadi real time (Meyliano & Putra, 2018). Sejumlah organisasi laba maupun nirlaba
saat ini telah bergerak dalam pemanfaatan komunikasi digital kehumasan atau public
relations sebagaimana penggunaan tools tradisional untuk menjangkau, berkomunikasi
serta memperluas audiensnya.
Sejalan dengan perkembangan digital, new influencers atau community relations telah
menjadi salah satu bagian dalam disiplin public relations yang berperan dalam
berkomunikasi dengan berbagai komunitas online yang berpotensi memberikan dampak
yang mungkin sama atau mungkin tidak sama dengan komunitas tradisional (Theaker,
2016). Komunikasi influencer media sosial strategis telah menjadi topik utama dalam
komunikasi strategis. Banyak organisasi telah mengidentifikasi social media influencer
sebagai perantara yang relevan, terutama karena mereka menyediakan akses dan bahkan
mungkin mempengaruhi pemangku kepentingan yang sulit dijangkau, misalnya konsumen
remaja dan dewasa muda atau kelompok dengan minat khusus. Dengan cara ini,
influencer media sosial telah memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan
organisasi.
Oleh karena itu, merupakan sebuah langkah yang logis jika organisasi saat ini telah mulai
membangun dan mengembangkan komunikasi influencer media sosial strategis sebagai
instrumen komunikasi yang mampu memperluas alat komunikasi strategis mereka.
Influencer media sosial adalah pemangku kepentingan organisasi yang dapat memenuhi
fungsi khusus untuk organisasi dan komunikasi strategis mereka. Dari perspektif
komunikasi strategis, influencer media sosial didefinisikan sebagai aktor pihak ketiga yang
telah membangun sejumlah besar hubungan relevan dengan kualitas tertentu dan
mempengaruhi pemangku kepentingan organisasi melalui produksi konten, distribusi
konten, interaksi, dan penampilan pribadi di web sosial (Enke & Borchers, 2019).
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Selain itu, dari perspektif komunikasi strategis, organisasi dapat bekerja sama dengan
influencer media sosial untuk mencapai tujuan pemasaran dan humas. Influencer media
sosial dapat bertindak sebagai mitra kerja sama, mengintegrasikan konten komersial ke
dalam narasi organik, atau sebagai kritikus independen. Komunikasi influencer media
sosial strategis memungkinkan terjadinya efek transfer citra mereka, khususnya jika
organisasi dan influencer media sosial bekerja sama dalam jangka panjang daripada
dalam kegiatan sekali waktu. Dalam hal variabilitas, organisasi dapat memanfaatkan
komunikasi influencer media sosial di berbagai platform dan format konten, seperti teks
(misalnya blog), gambar (misalnya Instagram), video (misalnya YouTube) dan semakin
meningkat, misalnya streaming langsung (Borchers, 2019).

METODE
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.
Konstruktivisme sosial adalah perspektif yang biasanya dilihat sebagai pendekatan untuk
penelitian kualitatif (Creswell, 2009). Melalui paradigma konstruktivis, peneliti berusaha
untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemanfaatan influencer dalam aktivitas
public relations saat ini.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yang digunakan untuk menjawab
pertanyaan penelitian yang membutuhkan penjelasan atau pemahaman tentang
fenomena sosial dan konteksnya, yakni pemanfaatan influencer di media sosial Instagram,
serta menghasilkan deskripsi rinci dan pemahaman menyeluruh yang didasarkan pada
perspektif peserta dalam lingkungan sosial tersebut (Ritchie & Lewis, 2003).
Sifat penelitian ini sendiri adalah deskriptif, di mana peneliti berupaya menyajikan
gambaran detail spesifik dari situasi atau fenomena tentang pemanfaatan influencer,
khususnya di media sosial Instagram sebagai salah satu strategi public relations di era
digital. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, di
mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan tertulis dan mengembangkan pertanyaan
sesuai dengan kondisi di lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dari informan
(Kriyantono, 2012).
Penelitian dilakukan terhadap dua orang influencer, yang secara khusus masuk ke dalam
kategori micro-influencer di media sosial Instagram, yaitu @ciawardhana dengan jumlah
pengikut 65,9 ribu yang kemudian disebut dengan Informan 1 dan
@turissandaljepitdengan jumlah pengikut 3,912 yang selanjutnya disebut dengan
Informan 2.

HASIL
Kemunculan fenomena key opinion leader (KOL) ataupun influencer dalam era digital ini
mendorong peranan public relations menjadi semakin luas. Peran PR tidak lagi terpaku
pada bagaimana menjaga hubungan atau relasi dengan media massa yang sebelumnya
menjadi titik berat aktivitas kehumasan, termasuk memanfaatkan media massa semata
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sebagai bagian dari strategi komunikasinya kepada publik, tetapi juga harus
mengembangkan hubungan dan ikatan dengan para key opinion leader yang pada masa
ini memiliki pengaruh jauh lebih besar dalam membentuk opini publik. Hal tersebut
dikemukakan pula oleh Meranti & Irwansyah (2018), di mana para praktisi dan
profesional public relations tidak hanya dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan
publik tradisional, namun juga dengan sekelompok influencer, termasuk pelanggan,
melalui berbagai jejaring sosial, komunitas mikromedia, forum online, maupun blog
secara langsung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 @ciawardhana dan Informan 2
@turissandaljepit, pemilihan influencer oleh perusahaan atau brand pada umumnya
didasarkan pada jumlah followers dan engagement (interaksi dengan followersnya).
Informan 1 menjelaskan bahwa selain engagement, parameter pemilihan influencer
biasanya kembali pada tujuan perusahaan atau brand itu sendiri, apakah agar produknya
terjual atau untuk membangun awareness (kesadaran) masyarakat terhadap produk itu
sendiri.
Di samping itu, harga juga menjadi parameter perusahaan, apakah dengan sejumlah biaya
yang dikeluarkan untuk influencer tersebut, tujuan perusahaan akan tercapai, baik itu
agar masyarakat membeli barang tersebut atau agar masyarakat sadar akan adanya
produk tersebut. Adapun jenis kampanye pesan yang banyak diajukan perusahaan,
menurut Informan 1 adalah produk dan jasa. Persentasenya adalah 70:30, di mana
kebanyakan adalah produk, terutama saat di masa pandemi. Sedangkan Informan 2 salah
satunya mempromosikan produk ramah lingkungan.
Sebagaimana dikemukakan dalam Enke & Borchers (2019), influencer di media sosial
memiliki fungsi untuk komunikasi strategis, khususnya terhadap aktivitas public relations.
Proses komunikasi tersebut meliputi inputs, activities, outputs, outcomes dan impacts.
Inputs
Sumber daya influencer media sosial yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk bekerja
sama dapat mencakup:


Kompetensi produksi konten, di mana influencer memiliki berbagai kompetensi
yang relevan untuk menghasilkan konten yang sukses untuk media sosial, dapat
mengidentifikasi topik yang relevan dengan audiens, serta dapat
mengembangkan gaya visual dan narasi yang personal. Bercerita menjadi dasar
dari apa yang dilakukan oleh para influencer untuk menarik perhatian audiensnya
baik secara visual maupun verbal (McKerrell, 2019). Melalui cerita, influencer
membantu perusahaan atau brand untuk terhubung dengan target audiensnya
(Kádeková & Holienčinová, 2018). Informan 1 dan 2 dikenal sebagai content
creator di kalangan audiens media sosial Instagram. Berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan, proses pengemasan pesan/konten yang dilakukan oleh influencer
pada umumnya dimulai setelah adanya kesepakatan kontrak antara kedua belah
pihak. Perusahaan atau brand akan memberikan brief terlebih dahulu kepada
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influencer yang diajak bekerja sama. Konten kemudian dibuat oleh influencer
sesuai dengan brief yang diberikan oleh perusahaan ataupun agency. Informan 1
menjelaskan bahwa ada sejumlah perusahaan yang menyiapkan konten dari
pihak perusahaan itu sendiri, namun biasanya influencer lebih memilih untuk
membuat konten sendiri yang lebih bersifat personal agar dapat lebih
membangun keterhubungan dengan pengikutnya di media sosial. Saat membuat
konten, informan juga menyusun pesan/teks atau yang umumnya dikenal dengan
istilah caption dengan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian para
pengikutnya.
“Yang bikin kontennya tergantung deal-dealannya juga, kadang-kadang ada yang
maunya ya udah mereka seperti yang mereka kasih aja.Tapi kalo aku pribadi, aku
ga ngambil pekerjaan yang seperti itu ya. Karena kurang personal, nanti percuma
juga, ga akan dapat juga, engagementnya juga pasti kecil.” (Informan 1, 2020)


Kompetensi distribusi konten, di mana influencer tersebut tahu bagaimana
mendistribusikan konten melalui saluran media sosial dengan sukses, seperti
dengan menggunakan hastag dan mention untuk menautkan posting mereka
dengan topik dan pengguna tertentu, berhati-hati memilih thumbnail dan judul
posting untuk menarik perhatian, mengembangkan jadwal rilis untuk
mempublikasikan posting mereka pada waktu yang menarik. Informan
menjelaskan bahwa ketika akan mendistribusikan konten, mereka akan
menggunakan foto yang sesuai dengan materi untuk kampanye dan berusaha
menggunakan foto yang semenarik mungkin untuk dapat mempengaruhi orangorang yang melihat posting tersebut di linimasa media sosial. Selain itu, saat akan
mendistribusikan konten di media sosial, informan memperhatikan waktu untuk
mempublikasikan posting.
“Ada trik saat mau posting konten. Sesuai dengan algoritma masing-masing.
Kalau aku biasanya after maghrib untuk setiap postingan. Hastag dan mention
sesuai dengan brand yang aku ajak kerjasama.” (Informan 2, 2020)



Kompetensi interaksi, di mana influencer memiliki kompetensi untuk memulai,
mendorong dan mengarahkan interaksi di media sosial, misalnya dengan
mengajak audiens untuk berbagi, memberikan komentar, mengadakan
kuis/undian, hingga meminta pengikut mereka untuk memberikan usul untuk
topik posting selanjutnya. Informan 1 menjelaskan bahwa ia pada umumnya lebih
memilih untuk membuat konten yang lebih personal agar dapat membangun
engagement atau keterlibatan dengan pengikutnya. Sedangkan informan 2
menjelaskan bahwa biasanya 20 menit sebelum mempublikasikan konten, ia aktif
memberikan komentar di posting para pengikutnya, sehingga mereka biasanya
juga akan bergantian berinteraksi dan memberikan komentar di konten yang
dipublikasikannya.
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Persona publik, influencer menciptakan persona publik dengan menumbuhkan
perhatian sebanyak mungkin dan membuat personal brand yang autentik melalui
jejaring sosial yang kemudian dapat digunakan oleh perusahaan dan pengiklan
untuk menjangkau konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua
influencer, diketahui bahwa perusahaan ataupun brand yang memanfaatkan
peran influencer untuk mengkampanyekan pesan kepada publik yang lebih luas
cukup beragam. Pada dasarnya, perusahaan atau brand yang mengajak influencer
untuk bekerja sama akan menyesuaikan dengan bidang yang digeluti oleh
masing-masing influencer (content creator) itu sendiri. Bagi Informan 1 yang
dikenal sebagai broadcaster yang menyukai traveling dan Korean culture (Kculture), sebagian besar perusahaan yang mendekati untuk menjadikannya
influencer adalah yang berhubungan dengan traveling, fashion pada saat
traveling, dan secara khusus di dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini
adalah yang berkaitan dengan kesehatan selama traveling di era kenormalan
baru. Selain itu, perusahaan yang mendekatinya berasal dari produk-produk yang
berkaitan dengan Korean culture, mulai dari makanan, konser, produk, dan lain
sebagainya. Sama halnya dengan Informan 2 yang dikenal sebagai traveler dan
memiliki perhatian khusus kepada lingkungan. Perusahaan yang menjadikannya
sebagai influencer pada umumnya berasal dari industri hospitality, seperti hotel
dan resort, penghasil produk ramah lingkungan, hingga Kementerian Pariwisata
dan Kementerian Perhubungan.



Jumlah hubungan relevan yang signifikan dan kualitas hubungan, yaitu di mana
influencer menjalin sejumlah hubungan dengan pengguna media sosial lainnya,
yang dapat menarik bagi organisasi jika misalnya anggota audiens tertentu adalah
pemangku kepentingan, misalnya konsumen. Selain itu, influencer dan
pengikutnya
memiliki
hubungan/relasi
yang
didasarkan
pada
kesamaan/kesetaraan. Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa
sebagian besar pengikutnya di media sosial adalah orang-orang yang memiliki
minat dan ketertarikan dengan bidang profesi yang digeluti. Informan 2
mengatakan bahwa rata-rata followers yang dimilikinya adalah orang-orang yang
satu frekuensi dengannya, yaitu di bidang traveling.



Kemampuan untuk mempengaruhi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa
influencer media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Kemampuan ini
dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, terutama jika sejumlah besar
pemangku kepentingan organisasi merupakan audiens dari influencer tersebut.
Melalui observasi yang dilakukan peneliti melalui akun Instagram kedua
influencer ditemukan bahwa kedua influencer memiliki kapabilitas untuk
mempengaruhi pengikutnya. Pertama dilihat dari jumlah pengikutnya yang yang
mencapai ribuan. Kedua, respons yang muncul dari para pengikutnya pada
konten/campaign yang dipublikasikan oleh influencer.
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Gambar 1.
Pesan iklan/campaign influencer @ciawardhana yang mempengaruhi
pengikutnya di media sosial Instagram

Aktivitas dan Peran
Enke & Borchers (2019) mengemukakan bahwa aktivitas dan peran influencer dapat
mencakup sebagai content creator, multiplicator, moderator, dan protagonist. Content
creator mengacu pada aktivitas pembuatan konten oleh influencer media sosial, baik yang
diproduksi secara mandiri ataupun dengan klien. Organisasi mengandalkan aktivitas
produksi konten influencer untuk mendapatkan konten media sosial berkualitas untuk
saluran milik influencer tersebut atau milik organisasi. Multiplicator berperan dalam
mendistribusikan pesan terkait organisasi. Influencer menjalankan peran pengganda,
dengan memperhatikan waktu, tagar, mention, SEO, dan konten promosi melalui iklan.
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Influencer dapat juga berperan sebagai moderator. Dari perspektif komunikasi strategis,
peran influencer media sosial tidak terbatas pada aktivitas pengiriman pesan, tetapi juga
keterlibatan dalam interaksi pada topik yang relevan dengan organisasi, misalnya melalui
web sosial atau interaksi offline (konvensi atau diskusi publik). Terakhir yaitu peran
protagonist, di mana influencer tampil dalam konten komunikasi strategis atau ikut serta
dalam acara offline untuk organisasi. Influencer dapat berperan sebagai pemberi
testimonial, pembicara, atau bahkan pembawa acara.
Berdasarkan aktivitas dan peran di atas, kedua influencer yang menjadi narasumber
dalam penelitian ini berperan sebagai content creator dalam bidang atau profesi dan
ketertarikannya masing-masing. Informan 1, selain berprofesi sebagai broadcaster, dalam
beberapa kesempatan berperan sebagai host/pembawa acara untuk event perusahaan
(berperan sebagai protagonist). Informan 2 lebih dikenal sebagai content creator di
bidang perjalanan atau traveling maupun isu-isu lingkungan.
Output
Enke & Borchers (2019) menjelaskan bahwa output dari influencer di media sosial dapat
mencakup beberapa hal berikut:


Konten. Influencer menghasilkan konten untuk media sosial, seperti teks tertulis
di blog, foto atau gambar di Instagram, video di YouTube. Konten merupakan
output dari aktivitas influencer. Dalam proses pengemasan pesan atau konten,
influencer membuat dan mengajukan tiga sampai lima konten. Pihak perusahaan
atau brand memilih satu konten yang sesuai dengan brief yang diberikan.
Informan 2 juga menjelaskan bahwa proses approval (persetujuan) konten
dilakukan apabila konten yang dibuat sudah sesuai brief atau tujuan campaign.
Jika belum sesuai, influencer akan melakukan perbaikan atau revisi. Ada juga
beberapa pihak yang tidak melalui proses persetujuan, selama konten sudah
dibuat sesuai dengan brief yang ada. Konten dipublikasikan berupa foto dan teks
di media sosial Instagram.



Reach dan Interaction. Reach menciptakan jangkauan untuk pesan organisasi,
dan menunjukkan konten dilihat di media sosial. Interaction dapat berupa likes,
shares, comments, atau interaksi real-time di media sosial secara langsung.
Interaksi bisa dalam bentuk positif atau negatif, sehingga hal ini adalah indikator
utama yang penting. Influencer berperan untuk mengarahkan percakapan agar
terus berjalan. Influencer menjelaskan bahwa setelah konten dipublikasikan di
media sosial mereka masing-masing, pihak perusahaan atau brand/agency akan
meminta laporan dari influencer untuk melihat seberapa besar kampanye itu
berjalan. Laporan tersebut berasal dari fitur Insight baik dari feed/timeline
maupun Instagram Story yang dapat memberikan informasi seperti engagement
rate, termasuk reach (jangkauan) dan interaction (interaksi), maupun parameter
lainnya yang menunjukkan seberapa besar hasil dari kerja sama untuk kampanye
tersebut.
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Personalisasi, yakni pesan strategis yang ingin disampaikan menjadi sangat
menonjol dengan personalisasi influencer media sosial. Dengan memanfaatkan
persona publik dan keaslian influencer, organisasi berharap mendapat manfaat
komunikasi positif dan efek branding bahkan efek transfer citra merek. Oleh
karena itu, organisasi sebaiknya mempertimbangkan gaya dan biografi influencer
saat memilih mereka menjadi mitra kerja sama. Informan 1 mengatakan bahwa
pada umumnya perusahaan yang bekerja sama dengan mereka adalah
perusahaan-perusahaan atau agency yang mengenali personalisasi mereka.
Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Glucksman bahwa para influencer
mempromosikan merek melalui kehidupan mereka yang membuat hal tersebut
lebih mudah diterima oleh sebagian besar konsumen (Glucksman, 2017).
“Kalo menurut aku sih perusahaan-perusahaan yang ngajak jadi influencer itu
biasanya nyocokin sama bidang-bidang yang dibikin sama content creator
masing-masing ya. Kalau aku misalnya, mungkin orang taunya aku adalah
broadcaster yang suka sama traveling dan k-culture. Jadi, kalo perusahaan yang
akan approach ke aku itu biasanya yang berhubungan dengan traveling, fashion
pada saat traveling, terus juga kalo sekarang sih, lebih ke kesehatan selama, buat
traveling karena kan sekarang lagi kondisi yang new normal ini. Terus biasanya
produk-produk yang Korean related mulai dari makanan, konser-konser, produkproduk Korealah kan banyak banget. Dan kalo aku kebanyakan mungkin sebagai
host juga karena sebagai broadcaster.” (Informan 1, 2020)
Sedangkan Informan 2 mengatakan bahwa produk/kampanye yang disampaikan
di media sosial pada umumnya adalah hal yang berkaitan dengan personalisasi
dan kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk tujuan promosi.
“Iyaa, melekat dan sesuai dengan passion aku sehari-hari. Biasanya kalau tidak
sesuai dengan campaign tersebut, aku menolak dari awal.” (Informan 2, 2020)



Kontak yang relevan, yaitu jumlah kontak relevan yang dapat disediakan oleh
saluran influencer media sosial merupakan faktor output yang penting. Bagi
organisasi, relevansi kontak bergantung pada tujuan organisasi dan pemangku
kepentingan yang ditangani. Menurut wawancara dengan informan, sebagian
besar followers mereka adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama.
Dengan demikian, influencer dapat memberikan keuntungan dan manfaat kepada
perusahaan dengan bidang industri tertentu yang memiliki target konsumen yang
relevan dengan tujuan atau kepentingan perusahaan. Banyak organisasi telah
mengidentifikasi influencer media sosial sebagai perantara yang relevan,
terutama karena mereka dapat menyediakan akses dan bahkan mempengaruhi
pemangku kepentingan yang sulit dijangkau, misalnya kelompok dengan minat
khusus (Enke & Borchers, 2019).
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Peer effects (authenticity, credibility) yaitu efek rekan (kesamaan/kesetaraan)
dalam hubungan antara influencer dan audiensnya memiliki keuntungan dan
manfaat tersendiri dalam perspektif komunikasi strategis. Kesamaan, keakraban
menumbuhkan keaslian dan kredibilitas yang dirasakan. Informan mengatakan
bahwa sebagai influencer, ia berusaha menjalin keakraban di media sosial dengan
pengikutnya satu sama lain, seperti dengan saling memberikan likes, komentar,
save, juga saling berkomentar melalui Instagram Story.



Influence yakni pengaruh influencer terhadap sikap, pengetahuan, dan perilaku
audiens dapat mengacu pada tujuan dari output, dan juga pada outcome (hasil)
atau impact (tingkat dampak). Informan mengatakan bahwa apa yang mereka
sampaikan di media sosial pada umumnya memberikan pengaruh dan dampak
terhadap pengikutnya.
“Rata-rata mereka merepost di story dan men-tag aku, jadi aku tau apa yang aku
posting berimbas dan mendapat respon yang baik.” (Informan 2, 2020)

Outcome and Impact
Outcome (tingkat hasil) menggambarkan hasil dan efek pada kelompok pemangku
kepentingan yang relevan dengan tujuan organisasi. Hasil dan efek tersebut dapat berupa
perubahan dalam kesadaran, pengetahuan, sikap atau perilaku. Impact (tingkat dampak)
mencakup hasil kegiatan organisasi jangka panjang yang berkaitan dengan tujuan
organisasi. Ini juga mencakup kemungkinan dampak sosial dari kegiatan tersebut (Enke &
Borchers, 2019).
Kedua influencer melihat strategi ini adalah salah satu cara yang efektif untuk
menjangkau audiens. Informan 1 mengemukakan pada era di mana media sosial adalah
media yang paling banyak dilihat masyarakat, penyampaian pesan melalui influencer di
media sosial akan menjadi cara yang sangat efektif selama pemilihan influencer, termasuk
pengikut dari influencer tersebut sesuai dengan target audiens yang ingin disasar oleh
perusahaan atau brand. Selain itu, beberapa influencer juga cukup selektif dalam memilih
produk yang ingin dipromosikannya. Influencer seperti itu lebih memungkinkan untuk
lebih dipercaya atas pilihan produk yang dipromosikannya di media sosial, dan pada
akhirnya mendorong orang untuk ikut membeli atau menggunakan produk tersebut.

“Tau dari mana efektif? Karena biasanya kan orang tersebut kan buat aku test
juga ya, ini tuh berhasil gak sih apa yang aku iklanin. Biasanya mereka akan
bilang kayak kak terima kasih ya karena udah dipost, banyak yang beli. Dan yang
mau aku tambahin adalah tau darimana aku efektif ato gak? Karena aku kan
follow content creator yang lain. Efektif karena aku jadi suka beli sama apa yang
mereka post. Dan untuk content creator tertentu aku sangat percaya gitu sama
pilihan mereka. Karena mungkin mereka juga akan promoin yang memang
mereka suka. Kadang-kadang kelihatan juga kok, mana yang mereka biasa aja
tapi itu adalah pekerjaan, mana yang kayak memang bagus. Jadi sebenarnya kita
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bisa ngeliat, jadi kalo pas dan cocok ya aku akan beli juga. Berarti kan itu efektif
ya iklannya, buktinya aku beli.” (Informan 1, 2020)
Informan 2 mengatakan bahwa cara ini sangat efektif karena kampanye melalui social
media mudah untuk masuk ke followers, dan memiliki dampak yang signifikan dan
informatif.
Gambar 2. Hasil kegiatan influencer @turissandaljepit di media sosial

DISKUSI
Pemanfaatan influencer di media sosial khususnya micro-influencer banyak dilakukan
sebagian besar perusahaan atau brand saat ini karena para micro-influencer dianggap
memiliki hubungan yang lebih autentik dan aktif dengan pengikut mereka (Kádeková &
Holienčinová, 2018).
Meski terdapat berbagai pandangan yang melihat bahwa influencer dengan pengikut
yang lebih banyak akan memiliki dampak yang lebih besar, dalam realitasnya, influencer
dengan pengikut yang lebih sedikit mempunyai tingkat keterlibatan yang lebih tinggi
dengan pengikutnya, demikian juga dengan dampak besar yang mampu mereka berikan
(Rakoczy, 2018). Micro-influencer diakui sebagai seseorang yang juga dapat menciptakan
kepercayaan yang lebih tinggi bagi audiensnya dibandingkan dengan influencer yang
memiliki jumlah pengikut jutaan (Barhorst, McLean, Brooks, & Wilson, 2019).
Ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedua influencer di mana
sebagian besar pengikut mereka adalah orang-orang yang pada umumnya memiliki
ketertarikan atau minat khusus tertentu pada hal yang sama dengan influencer. Dengan
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gaya penyampaian pesan sehari-hari selaras dengan konten personal para microinfluencer, pesan dalam bentuk endorsement atau iklan dirasa lebih autentik atau asli dan
membawa kedekatan dengan pengikutnya, cenderung lebih mudah diterima dan
dipercaya karena para pengikutnya telah mengenal personal influencer yang mereka ikuti.
Selain itu, interaksi yang berusaha mereka bangun dengan para pengikutnya di media
sosial juga mampu menciptakan keakraban dan kesetaraan yang membawa manfaat
tambahan terhadap pesan iklan/kampanye yang mereka publikasikan di media sosial.
Pemanfaatan micro-influencer dapat menjadi strategi yang efektif bagi perusahaan atau
brand selama mereka dapat mengidentifikasi persona influencer yang sesuai dengan
target pesan perusahaan. Media sosial yang memiliki jangkauan dan efek jejaring yang
lebih luas merupakan kelebihan tersendiri untuk bekerja sama dengan micro-influencer
yang aktif di media sosial, khususnya Instagram. Di samping itu, fitur analytic yang dimiliki
merupakan keuntungan bagi perusahaan untuk mengevaluasi strategi mereka secara
lebih terukur dalam pemanfaatan micro-influencer di media sosial.

SIMPULAN
Pemanfaatan micro-influencer dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi strategi
komunikasi yang banyak dilirik oleh perusahaan dan aktivitas public relations di era
digital. Micro-influencer dilihat efektif dan telah berdampak dalam mempengaruhi
pengikut mereka di media sosial. Personalisasi, engagement (keterlibatan) dan hubungan
autentik antara micro- influencer dan pengikutnya menjadi faktor dalam membangun
kepercayaan yang membawa pengaruh atas pesan-pesan yang disampaikan oleh para
micro-influencer. Pemanfaatan micro-influencer ini dapat menjadi strategi yang efektif
jika perusahaan mampu mengenali target audiens mereka dan influencer yang sesuai
dengan target komunikasi tersebut.
Penelitian ini terbatas pada perspektif micro-influencer yang telah bekerja sama dengan
sejumlah perusahaan atau brand untuk kepentingan iklan atau kampanye komunikasi
tertentu, mulai dari proses pengemasan pesan hingga eksekusi dan observasi dampaknya
di linimasa influencer tersebut. Peneliti tidak melakukan penelitian dari sisi perusahaan
yang memanfaatkan influencer, maupun pengikut dari influencer tersebut. Penelitian
lanjutan terhadap dua aspek ini dapat menjadi saran untuk penelitian selanjutnya.
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ABSTRACT
This study examines the effect of endorsers' source credibility on emotion towards
youtube's advertisement. We analyze the impact of social media influencer and
celebrity's credibility on emotional responses of respondents, namely pleasure and
arousal. The data were collected by a survey through google form related to source
credibility and S-O-R theory. Three hundred and eighty-five people joined the survey
distributed via Google Form. The amount of respondent is 385 people using Lemeshow
formula with a Margin of Error 5% and purposive sampling technique. The study used
Multivariate Regression Analysis and Independent Sample T-Test. Findings showed that
there is a significant effect of social media influencer and celebrity's credibility to
emotional pleasure and arousal towards the advertisement. It is also found that social
media influencer's expertise influenced stronger on pleasure and arousal than
attractiveness and trustworthiness. In the other hand, celebrity's trustworthiness has a
stronger impact on emotion pleasure and arousal than attractiveness and expertise. We
suggested that future research can also analyze purchase intention because some
previous studies stated that emotional response could predict purchase intention.
Key Word: source credibility, celebrity, social media influencer, emotional responses
INTRODUCTION
At this time, the internet is common for everyone because almost every level of society
knows and uses the internet. According to research by We Are Social (2019), a British
media company that works with Hootsuite, Indonesian people spend three hours 23
minutes a day to access social media. Indonesia's population are 265.4 million, and 130
million Indonesian using social media (49 percent). According to Kompas Tekno from We
Are Social, in 2019, YouTube occupies the first position with a percentage of 43 percent.
Facebook, Instagram, and Twitter trailed in second to fourth place in a row. Social media
is not only used for sharing daily activities but also looking for income. In Indonesia, many
companies have used celebrity as endorsers to advertising their products (Ramadani,
2013). Also, advertising is used as a promotional tool for innovation and market
competition (Farida, 2018). Therefore, companies need to give attention to consumers'
perceptions of endorsers’ source credibility in advertising their products (Ramadani,
2013).
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Sales promotion is based on individual factors, such as consumers who behave affectively,
that is pleasure refers to the level where the individual feels good, full of excitement,
happy, or satisfied with the product (Situmorang, 2019). In the marketing domain, the
PAD model (Pleasure, Arousal, and Dominance) has been used in assessing the emotions
associated with the advertisement (Holbrook and Batra, 1987). Pleasure can be seen from
how individuals feel like or dislike the product in the advertisement (Situmorang, 2019).
Donovan, Rossiter, Marcoolyn and Nesdale (1994) chose to omit the dominance portion
of the PAD in their model as did Bakker, Voordt, Vink, and Boon (2014). On the other side
of the issue, Yani-de-Soriano and Foxall (2006) made convincing arguments for the
continued inclusion of the dominance component.
Endorsers' source credibility is a major determinant in advertising effectiveness (Ohanian,
1990) because endorsers have a beneficial impact on product brands (Spry, Pappu and
Cornwell, 2011). The credibility of celebrities such as actors, actresses, entertainers, and
athletes are usually used for promotional activities (Tanjung and Hudrasyah, 2016).
However, there are also several potential risks of using celebrity endorsement. Celebrity
endorsement can inflict high risk and ‘no gain’ situations such as the scandals’
surroundings in celebrities’ past (Roozen and Claeys, 2010) and also celebrity’s behaviour
(Till and Shimp, 1998). As a result, the trend of using non-celebrity to advertising is
growing due to the negative effect of celebrity endorsement which could damage the
brand image (Saeed, Naseer, Haider, and Naz, 2014). Social Media Influencers are
individuals who aren’t well-known on television. Usually, they are chosen by companies
based on the demographics of existing target markets (Rodriguez, 2008). They are just
ordinary people who have high social status on social media platforms such as Facebook,
Instagram, Youtube and Twitter (Kaplan and Haenlein, 2010) so that the cost advantage
and also possibility to have a better fit between the product and endorsers (Erdogan,
1999).
Previous research found that the credibility of social media influencer has a more
significant effect than the credibility of celebrity (Tanjung and Hudrasyah, 2016;
Schouten, Janssen and Verspaget 2019). Although this makes for an experimentally valid
comparison between endorser types, this is not how influencers on social media normally
engage with a product. Usually, the product that is endorsed is part of a larger message
and is integrated into a social media post, such as a vlog or an Instagram post (Kapitan
and Silvera 2015). Because previous research only included experience goods, this study
compares the effects of influencer vs celebrity endorsements on other types of products,
as in the study of Schouten, Janssen and Verspaget (2019) who compared endorsements
of traditional celebrities with endorsements by social media influencers. However, in
reality, this distinction is not always so clear-cut. Numerous cases are known of successful
social media influencers transgressing into more ‘traditional’ celebrities, pursuing a career
as talk show presenter or fashion model and making their way to the general public and
mass media.
On the other hand, many traditional celebrities have become popular influencers on
social media. This raises the question of which type of influencers are the most successful
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endorsers, and to what extent popularity of the endorser is an important variable in
explaining endorser effectiveness. In our studies, we used well-known influencers with a
large follower base, so-called ‘micro-celebrities’, but influencers who are relatively less
popular maybe even more effective endorsers. Based on the background of the problems,
the writer wants to find out the differences in credibility between the two types of
endorsers on the Emotional Pleasure and Arousal with a study entitled "The Effect of
Endorsers’ Source Credibility on Emotion Toward Youtube’s Advertisement".
LITERATURE REVIEW
Emotional Responses
Mehrabian and Russell (1974) introduced the idea of using three emotional dimensions
such as pleasure, arousal, and dominance (PAD), to describe perceptions of physical
environments. PAD are three independent emotional dimensions to describe people’s
state of feeling. They conceived pleasure as a continuum ranging from extreme pain or
unhappiness to extreme happiness. They used adjectives such as happy-unhappy,
pleased-annoyed, and satisfied-unsatisfied to define a person’s level of pleasure. Arousal
was conceived as a mental activity describing the state of feeling along a single dimension
ranging from sleep to frantic excitement and linked to adjectives such as stimulatedrelaxed, excited-calm and wide awake-sleepy to define arousal. Dominance was related
to feelings of control and the extent to which an individual feels restricted in his
behaviour (Bakker, Voordt, Vink, and Boon, 2014; Samudro, 2017; Farida, 2018). To
define the degree of dominance, Mehrabian and Russell used a continuum ranging from
dominance to submissiveness with adjectives such as controlling, influential and
autonomous.
In the marketing, the PAD model has been used in assessing the emotions associated with
television ads (Holbrook and Batra, 1987), the atmospherics in both retail (Donovan,
Rossiter, Marcoolyn, and Nesdale, 1994; Turley and Milliman, 2000), online contexts
(Chang et al., 2014; Hsieh et al., 2014), and various consumption experiences (Havlena
and Holbrook, 1986). Hawkins et al. (2000), defines emotions as strong, relatively
uncontrolled feeling that affects our behaviour.
Even though the PAD model was originally configured with three components, pleasure
and arousal than dominance seem to have been used to a greater extent by researchers
(Bakker, Voordt, Vink, and Boon, 2014). Donovan and Rossiter (1994) chose to omit the
dominance portion of the PAD in their model as did Bakker, Voordt, Vink, and Boon
(2014). On the other side of the issue, Yani-de-Soriano and Foxall (2006) made convincing
arguments for the continued inclusion of the dominance component.
Emotional Pleasure
Pleasure is subjective on how individuals feel like or dislike an environment (Situmorang,
2019). Pleasure refers to the level where the individual feels happy, full of excitement,
happy related to the situation. According to Mehrabian and Russell (1974) and Bakker,
Voordt, Vink, and Boon (2014), pleasure is measured by evaluating verbal reactions to the
environment such as happiness-unhappy, happy-upset, satisfied-dissatisfied, happy-sad,
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hopeful-hopeless, relaxed-saturated. This study used measurements from previous
research by Farida (2018). She used six semantic differentials that have been translated
into Indonesian, namely tidak gembira-gembira, kesal-senang, tidak puas-puas, sedihsenang hati, hilang harap-penuh harapan, jenuh-santai by using 5 Likert scales.
Emotional Arousal
Arousal refers to where someone feels alert, excited or an active situation (Samudro,
2017). Mehrabian (1974) defines arousal (passion) as a combination of mental alertness
and physical activity. He operationalizes passion by using passionate, excited, bored,
sleepy, restless and high concentration. Arousal is measured by evaluating verbal
reactions to the environment such as passionate-not excited, excited-calm, full of
madness-lethargic, restless-bored, awake-sleepy, moved-not moved. This study also used
measurements from previous research by Farida (2018). She used six semantic
differentials that have been translated into Indonesian, namely tidak bergairah-bergairah,
tenang-bersemangat, lesu-penuh kegilaan, jenuh-gelisah, mengantuk-tidak mengantuk,
tidak tergugah-tergugah by using 5 Likert scales.
Source Credibility
Credibility is one of the most important criteria for assessing the quality of information
(Bae and Taesik, 2011). Credibility can be defined as "the attitude towards the source of
communication carried out at a certain time by the recipient" (McCroskey, 1966).
According to Hovland, Janis, Kelley (1953), the Source Credibility Model fundamentally
states that the effectiveness of a message depends on the perceived level of expertise
and trustworthiness of an endorser or the source. Therefore, two fundamental
dimensions of source credibility are expertise and trustworthiness. Besides those two
dimensions, the attractiveness of the source is also accepted as a dimension of credibility
(Ohanian, 1990). The source familiarity, likability and similarity were not used in this
research. Hence, there are three dimensions of source credibility, which described as
follow:
1. Attractiveness
Evaluations of the different research studies signify that the building block of
charisma does not have only one dimension, and to facilitate here are several
explanations that were used to categorize charisma. The building block has been
described together in terms of facial and substantial charm (Baker and Churchill
1977; Patzer 1983). This measurement was adopted from previous research by
Farida (2018) that has been translated into Indonesian, such as menarik-tidak
menarik, berkelas-tidak berkelas, tampan-jelek, elegan-tidak elegan, seksi-tidak
seksi (Goldsmith, Lafferty, Newell, 2000; Ohanian, 1990).
2. Trust
Trustworthiness is the spectator’s extent of assurance and intensity of
identification of the spokesperson as well as the communication. Some studies
hold up the impact of trustworthiness on thoughts alter (Miller and Baseheart,
1969). To measure the trustworthiness aspect of the celebrity credibility, this
study adopts from previous research by Farida (2018) that have been translated
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into Indonesian, such as bertanggung jawab – tidak bertanggung jawab, jujur –
tidak jujur, dapat diandalkan – tidak dapat diandalkan, dapat dipercaya – tidak
dapat dipercaya, tulus – tidak tulus (Goldsmith, Lafferty, Newell, 2000; Ohanian,
1990).
3. Expertise
This aspect is known as dependability (McCroskey, 1966) , capability, expertise or
requirement. Adjectives like "trained-untrained, informed-uninformed, educated
– uneducated usually have been exercised to evaluate this element. This study
also used five items Likert scale adopted from the previous research by Farida
(2018). The indicators have been translated into Indonesian language: ahli-tidak
ahli, berpengalaman-tidak berpengalaman, berwawasan luas-tidak berawawasan
luas, berkualitas-tidak berkualitas, terampil-tidak terampil (Goldsmith, Lafferty,
Newell, 2000; Ohanian, 1990).
Credibility of Endorsers: Social Media Influencer VS. Celebrity
Some studies found the effectiveness and positive influence of endorsers in advertising
(Menon, Boone, and Rogers, 2001; Pornpitakpan, 2004; Pringle and Binet, 2005; Roy,
2006). A general study has been accomplished on the impact of endorser credibility on
promotion usefulness. A convincing supporter can provide as an essential predecessor in
the assessment of commercials and products. A particular variable measuring celebrity
reliability is used by combining three celebrity trustworthiness subscales.
People are more interested in getting recommendations from credible communicators
because they are in accordance with community values and attitudes (Ahmed, 2012).
Celebrities are well-known personalities in the community either because of their
credibility or attractiveness. Attributes such as attractiveness, luxurious lifestyle or
expertise are just some other examples of general characteristics that usually distinguish
celebrities from the general public. At the same time, Social Media Influencer have grown
into important marketing tools for companies to advertise the products (Jaakonmäki,
Müller, & Brocke, 2017).
Social Media Influencers are people who have high social status on social media platforms
such as Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Social Media Influencer usually posts
personal information about their daily lives (Kaplan and Haenlein, 2010). The
attractiveness of celebrity is more influential than non-celebrity social media influencer.
Still, social media influencer is considered to be more trustworthy in delivering
statements in advertisements than celebrity endorser (Tanjung and Hudrasyah: 2016).
Schouten, Janssen and Verspaget (2019) show that the public is more familiar with and
believes social media influencer. Other than that, social media influencer considered to
be more knowledgeable and their expertise is more effective than celebrity endorsers.
Stimulus – Organism – Response (S – O – R) Theory
Stimulus-Organism-Response (SOR) theory has long been used to understand consumer
behaviour (Hoyer and MacInnis, 1997). According to Wilbur Schramm (1971), S-O-R is the
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basis of the hypodermic syringe theory, the classical theory regarding the process of the
influential mass media effect process. Hovland et al. (1953) say that the behaviour change
process is essentially the same as the process of learning. It illustrates the process of
behaviour change at the individual learning process consisting of the stimulus were given
to the organism can be accepted or rejected. If accepted or not rejected by the organism,
it means the stimulus is effective to individual response. A rejected stimulus shows that
it’s an ineffective stimulus affecting individual response and stop here (Anggraini,
Mustofa, and Sadewo, 2014).
The purpose of this study is to develop a conceptual framework by extending the
organism of PAD Theory by Mehrabian and Russell (1974) to assess environmental
perception, experience, and psychological responses. The conceptual framework would
illuminate how related credibility affect viewers’ emotionally (Othman, Musa, Muda and
Mohamed, 2016).
Figure 1. S-O-R Theory
STIMULUS
Endorsers’
Credibility

ORGANISM
Viewers

RESPONSE
Emotional Pleasure
and Arousal

Source: Effendy, 1944, p. 255
Source Credibility Theory
The source credibility theory as propounded by Hovland, Janis, Kelley (1953) stated that
people or receivers are more likely to be persuaded when the source presents itself as
credible. Furthermore, Hovland and Weiss (1951) later studied the influence of sources in
persuasion. Message source credibility refers to how much the message receiver believes
in the sender. It is an attitude towards the message source (Gunther, 1992) that affects
the receiver level of belief about what the source claims (West, 1994). This credibility is
also an important factor affecting persuasion effectiveness (Hovland and Weiss, 1951). If
the source has credibility, the receivers will believe the message. Thus, credibility is how
much the message reflects reality after the receivers’ evaluation (Ling and Liu, 2008).
Message source credibility is a high-order construct consisting of three sub-dimensions,
trustworthiness, expertise, and attractiveness. Trustworthiness refers to the degree of
confidence and acceptance receivers have towards the message sender. Expertise refers
to professional knowledge the sender has about the product. Attractiveness refers to
when the sender attracts receivers to consume products or services (Ohanian, 1990).
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Theoretical Framework
Figure 2. Theoretical Framework

Research Hypothesis
H1: There is an effect of social media influencer's credibility on emotional pleasure
H2: There is an effect of social media influencer's credibility on emotional Arousal
H3: There is an effect of the celebrity's credibility on emotional pleasure
H4: There is an effect of the celebrity's credibility on the emotional arousal
METHODS
The study used Multivariate Regression Analysis to examine the credibility effect of the
social media influencer (Suhay Salim) and celebrity endorser (Syahrini) on the audience's
pleasure and arousal emotion. Independent Sample T-Test is used to find out whether
there is a difference between the influence of social media influencer and celebrity in
promoting LAKMÉ Make Up products on pleasure and arousal emotional responses from
YouTube channel's viewers. The population is women ranging between 17 to 30 years
old. This research applied non-probability sampling, which is purposive sampling
technique because the population was unknown. The researchers used the Lemeshow
formula with the Margin of Error 5% and got 385 respondents. The population have to
know about LAKMÉ Make-Up Products and are familiar with both of endorsers, namely
Suhay Salim as a social media influencers and Syahrini as a celebrity.
RESULT
MANOVA, or Multivariate ANOVA, is a statistical test used to measure the effect of
independent variables with a categorical scale on several dependent variables. The test is
used to measure the effect of independent variables on several dependent variables
simultaneously. The result of multivariate ANOVA test on the table below shows that the
P-value of the four types of tests is < 0.05 (significant at the 95% confidence level). It can
be concluded that there is a significant influence on social media influencer's credibility to
emotional pleasure and arousal.
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Table 1. Multivariate Anova Result on Social Media Influencer's Credibility
Va
Effect
SMI's

lue
Pillai's Trace

F

.74

Credibility

4
Wilks' Lambda

.34
5

Hotelling's Trace

1.6
45

Roy's

Largest

Root

Hypothesi
s df

r df

4.460

90.000

5.283b

90.000

6.160

90.000

1.4

11.079

71

c

Erro

45.000

S
ig.

678.

.

000

000

676.

.

000

000

674.

.

000

000

339.

.

000

000

Source: IBM SPSSS Version 20
The homogeneity test is a test of whether the variances of two or more distributions are
equal. The homogeneity test is carried out to see whether the data in independent
variables and dependent variables are homogeneous. Table 2 shows the results that all
the dependent variables have different variants because of Sig. < 0.05, so the Post Hoc
test used is Games-Howell.
Table 2. Levene's Test on Social Media Influencer's Credibility
F

df1

df2

Sig.

SMI's Credibility to Pleasure

1.568

45

339

.015

SMI's Credibility to Arousal

1.482

45

339

.029

Source: IBM SPSSS Version 20
The table below shows the effect of one independent variable on each of the dependent
variables. Table 3 shows significance value < 0.05. It can be concluded that the credibility
of social media influencer has a significant influence on emotional pleasure and arousal
responses. Then it can be said that:
1. The credibility of social media influencer affects emotional pleasure with a P-value
of 0,000, which means H0 is rejected, or H1 is accepted.
2. The credibility of social media influencer affects emotional arousal with a P-value
of 0,000, which means that H0 is rejected or H2 is accepted.
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Table 3. Multivariate ANOVA on Social Media Influencer's Credibility
Source

Dependent Variable

SMI's
Credibility

Emotional Pleasure
Emotional Arousal

Type III Sum
of Squares
3616.839
3450.781

f

dMean
Square
4

5
4
5

F

Sig.

Noncent.
Parameter

Observed
Powerc

80.374

10.808

.000

486.362

1.000

76.6
84

6.965

.000

313.433

1.000

Source: IBM SPSSS Version 20
Table 4 below shows that the P-value of the four types of tests <0.05, which are similar to
the previous MANOVA result on social media influencer. It can be concluded that there is
a significant influence on the credibility of celebrity to emotional pleasure and arousal.
Table 4. Multivariate ANOVA Result on Credibility of Celebrity
Effect
Credibility of Celebrity

Value

F

Hypothesis df Error df

Sig.

Pillai's Trace

.758

5.253

80.000

688.000

.000

Wilks' Lambda

.299

7.114b

80.000

686.000

.000

Hotelling's Trace

2.156

9.218

80.000

684.000

.000

Roy's Largest Root

2.064 17.748c

40.000

344.000

.000

Source: IBM SPSSS Version 20
The results of the homogeneity test on the table Levene's Test below show the same
results as before, that all dependent variables, namely emotional pleasure and emotional
arousal, have different variants because Sig 0.000 <0.05, so the Post Hoc test used is
Games-Howell.
Table 5. Levene's Test on Credibility of Celebrity
F

df1

df2

Sig.

Credibility of Celebrity to Pleasure

2.456

40

344

.000

Credibility of Celebrity to Arousal

1.609

40

344

.014

Source: IBM SPSSS Version 20
Table 6 below shows the significance value <0.05 for both emotional pleasure and
arousal. This indicates a significant effect of the celebrity’s credibility on pleasure and
arousal emotional responses. It can be concluded:
1. The celebrity’s credibility affects emotional pleasure with a P-Value of 0,000, which
means H0 is rejected, or H3 is accepted
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2. The celebrity’s credibility affects emotional arousal with a P-value of 0,000, which
means H0 is rejected or H4 is accepted.
Table 6. Multivariate ANOVA on Credibility of Celebrity
Type III Sum
Source

Dependent Variable

of Squares

Mean
df

Square

Noncent.
Parameter

Sig.

F

Observed
Powerc

Credibility of Emotional Pleasure

6063.594

40

151.590

17.610

.000

704.397

1.000

Celebrity

5655.992

40

141.400

10.456

.000

418.252

1.000

Emotional Arousal

Source: IBM SPSSS Version 20
Based on results as shown in Table 7, the expertise of social media influencer's credibility
is higher than the other two dimensions, with mean value at 22.69. Trustworthiness in
celebrity’s credibility has a higher value at 21.57 than attractiveness at 20.27, and
expertise value at 20.66.
Table 7. Independent Sample T-Test
GROUP
Trustworthiness

Attractiveness

Expertise

Social Media Influencer
Celebrity

Social Media Influencer
Celebrity

Social Media Influencer
Celebrity

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

385

21.35

3.306

.168

385

21.57

3.580

.182

385

21.23

2.943

.150

385

20.27

3.622

.185

385

22.69

2.725

.139

385

20.66

3.642

.186

Source: IBM SPSSS Version 20

DISCUSSION
After conducting research with the existing methods, it can be concluded that the
credibility of the two endorsers on emotional pleasure and arousal responses which is
studied using the Stimulus – Organism – Respond (S-O-R) theory shows that respondents
can feel emotional pleasure and arousal after watching the advertisements who displayed
by social media influencer and celebrity. This can be seen from the results of the P-value
is 0.000 < 0.05 to see the effects of the credibility of endorsers on the emotional
responses namely pleasure and arousal.
The results of the independent sample t-Test show that the expertise of social media
influencer’credibility has more effect on respondents’ emotions than trustworthiness and
attractiveness. This can be seen from the mean value of 22.69. While the credibility of
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celebrity’s trustworthiness have a higher value at 21.57 the other two dimensions,
namely attractiveness at 20.27, and expertise value at 20.66.

CONCLUSION
This research concludes that there is a significant effect of social media influencer and
celebrity's credibility to emotional pleasure and arousal. The homogeneity shows that all
the dependent variables have different variants with Sig. < 0.05. After conducting
research with existing methods, the authors conclude that the credibility of social media
influencer and celebrity towards emotional pleasure and arousal hardly have significant
comparison. This study used S-O-R approach to find out whether the credibility of social
media influencer and celebrity as a stimulus can arise emotional response of the audience
or not. The result proved that the stimulus is quite effective in influencing respondents'
emotional pleasure and arousal. The expertise of social media influencer was found to
have a higher significance level in comparison to trustworthiness and attractiveness. This
result is contradictory to the previous research carried out by Tanjung and Hudrasyah
(2016). They conclude that trustworthiness of non-celebrity endorsers, such as social
media influencer, has more significant impact while attractiveness don’t have a significant
effect. Also, the trustworthiness of celebrity was perceived to have a higher significant
impact on emotional pleasure and arousal. This finding doesn't contradict with the
previous research of Tanjung and Hudrasyah (2016) that shows the trustworthiness of
celebrity is more significant than the other two dimensions.
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Abstrak
Pola perilaku belanja masyarakat saat ini telah bergeser dari offline menjadi online. Tren
belanja online memicu munculnya bisnis baru bernama e-commerce. Di Indonesia, ecommerce mulai banyak bermunculan, yang menyebabkan persaingan antar e-commerce
semakin ketat. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi komunikasi pemasaran untuk
memenangkan persaingan antar e-commerce, salah satunya adalah dengan menerapkan
kualitas e-service. Dengan menerapkan kualitas e-service yang baik maka kepuasan
pelanggan akan muncul. Melalui penelitian ini, peneliti menemukan signifikansi pengaruh
kualitas e-service terhadap kepuasan konsumen e-commerce. Secara akademis, penelitian
ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya topik perubahan perilaku
kognitif konsumen e-commerce di Indonesia dan menjadi dasar pengambilan keputusan
bagi pengambil strategi komunikasi pemasaran dalam mempromosikan, menjaga, dan
meningkatkan kualitas dan kepuasan konsumen, khususnya untuk konsumen digital.
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya pengaruh
kualitas penggunaan e-service terhadap kepuasan konsumen e-commerce di Indonesia.
Manfaat praktis lain yang diperoleh melalui penelitian ini adalah tim strategi komunikasi
pemasaran dapat mempertimbangkan/mengimplementasikan elemen apa saja dalam ecommerce yang dapat menarik perhatian konsumen digital. Penelitian ini menggunakan
skala diferensial semantik yang mengukur perasaan subjektif seseorang dengan
menggunakan berbagai kata sifat karena orang biasanya mengkomunikasikan evaluasi
melalui kata sifat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas e-service yang dilakukan
oleh e-commerce di Indonesia dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan.
Kata Kunci: Perilaku konsumen, e-service, e-commerce, kepuasan pelanggan, strategi
komunikasi pemasaran
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Abstract
Nowadays, the pattern of shopping behavior has shifted from offline to online. The trend
of online shopping triggers the emergence of a new business called e-commerce. In
Indonesia, this has caused competition among e-commerce to become tighter. Therefore,
it is necessary to have a marketing communication strategy to win the competition
between e-commerce one of which is to implement e-service quality. By implementing
good e-service quality, customer satisfaction will emerge. Through this study, researchers
found the significance of the effect of e-service quality on e-commerce consumer
satisfaction. Academically, this research can develop communication science studies,
specifically the topic of changes in the cognitive behavior of e-commerce consumers in
Indonesia and become the basis for decision making for marketing communication
strategy in promoting, maintaining, and enhancing consumer quality and satisfaction,
especially for digital consumers. Practically, this research can provide information about
the significance of the influence of the use of e-service quality on e-commerce consumer
satisfaction in Indonesia. Another practical benefit that can be obtained through this
research is that the marketing communication strategy team can consider/implement any
elements in e-commerce that can attract the attention of digital consumers. This research
uses a semantic differential scale that measures a person's subjective feelings using
various adjectives because people usually communicate evaluation through adjectives.
The results show that e-service quality conducted by e-commerce in Indonesia can affect
customer satisfaction.
Keywords: Consumer behavior, e-service, e-commerce, customer satisfaction, marketing
communication strategies

PENDAHULUAN
Terjadi banyak perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk
perubahan yang saat ini tampak nyata adalah bidang teknologi dan gaya hidup manusia.
Masyarakat modern telah menggunakan teknologi sebagai bagian dari gaya hidup yang
praktis. Saat ini pola perilaku berbelanja masyarakat telah bergeser dari offline menuju
online.
Tren belanja online memicu kemunculan bisnis baru yang disebut dengan e-commerce. Ini
adalah kegiatan melakukan transaksi bisnis secara online melalui media internet dan
beragam perangkat yang terintregasi dengan internet. Pada umumnya e-commerce
merupakan transaksi yang terjadi dalam internet dan web (Laudon et.al., 2014). Saat ini,
telah banyak perusahaan e-commerce yang beroperasi di Indonesia dan ini berbanding
lurus dengan banyaknya konsumen yang melakukan pembelian atau sekadar mencari
informasi produk melalui situs e-commerce.
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Gambar 1. Aktivitas e-commerce di Indonesia

Sumber: www.wearesocial.com (2019)
Gambar di atas merupakan hasil survei yang dilakukan oleh We Are Social. Hasil
menunjukkan bahwa dari pelaku kegiatan e-commerce, sebesar 45% melakukan
pencarian produk atau layanan yang ingin dibeli. Sebesar 45% mengunjungi toko online.
Sebesar 40% melakukan pembelian produk atau pelayanan secara online melalui ecommerce. Survei tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 hari terakhir pada Januari
2018. Selain itu, riset Google dan Tamasek, dalam laporannya e-Conomy SEA 2018,
menyatakan bahwa Gross Merchandise Value atau GMV Industri e-commerce Indonesia
merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara mengalahkan Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand, dan Vietnam (Tempo, 2018). Menurut survei yang dilakukan oleh iPrice Group
terdapat lima e-commerce terpopuler, yakni Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan
Shopee. Ini dilihat berdasarkan jumlah kunjungan ke website tiap bulannya, ranking
aplikasi, jumlah followers di media sosial, dan jumlah karyawan (Fajriana, 2018).
Besarnya peluang yang terdapat pada bidang e-commerce membuat para pelaku ecommerce di Indonesia saling berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar
dapat menarik perhatian serta membentuk positioning yang kuat bagi konsumen.
Pelayanan jasa berbeda dengan produk. Jika pada produk, konsumen bisa langsung
memberikan penilaian terhadap apa yang diberikan oleh produsen, namun pada
pelayanan jasa penilaian baru dapat dilakukan setelah konsumen merasakan manfaat dari
layanan tersebut. Perusahaan tentunya berharap dapat memberikan kualitas pelayanan
yang terbaik kepada konsumennya, namun tidak semua konsumen memiliki penilaian
yang sama terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. Ketidakpuasan
konsumen pasti akan selalu ada dan perlu diminimalisir oleh perusahaan dengan
memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada konsumennya baik secara offline
maupun online.
Rita et al., 2019 menyebutkan bahwa layanan jasa yang berbasis online disebut dengan eservice quality (e-servqual). E- -Servqual didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah situs
website memfasilitasi belanja, pembelian, dan pengiriman produk atau jasa yang efisien
dan efektif. Setelah menyediakan e-service quality, kemudian e-commerce melakukan
layanan yang akan menghasilkan tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan yang telah
diberikan. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah
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membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapan.
Kepuasan merupakan hasil dari perceived performance (perhitungan) dan expectations
(harapan). Apabila kinerja produk atau jasa lebih rendah dari harapan, konsumen akan
merasa tidak puas. Jika kinerja sesuai harapan maka konsumen akan merasa puas. Pada
saat kinerja sampai melebihi harapan, maka konsumen akan merasa delighted (sangat
puas) (Ahrholdt et al., 2019). Oleh karena itu penting bagi e-commerce untuk
meningkatkan mutu pelayanan e-service quality agar konsumen merasa puas.
Beberapa studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kepuasan konsumen pada ecommerce di Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan berada pada level yang tidak
cukup tinggi. Salah satu penyebab rendahnya kepuasan tersebut adalah kualitas
pelayanan yang dianggap tidak baik atau tidak maksimal. Hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Widyanita (2018) menunjukkan bahwa Shopee sebagai salah satu platform
e-commerce di Indonesia memiliki kinerja kualitas pelayanan yang rendah sehingga
menurunkan tingkat kepuasan konsumennya.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestari (2018) menunjukkan bahwa kepuasan
konsumen dipengaruhi langsung oleh kualitas pelayanan dengan nilai kontribusi untuk
pengaruh website sebesar 10.5%, kualitas produk 14.5%, dan kualitas layanan 57.2%.
Hasil serupa juga dapat ditemukan pada penelitian terdahulu yang menggunakan variabel
X kualiatas pelayanan dan variabel Y kepuasan konsumen.
Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, ditemukan bahwa
penelitian tentang e-commerce di Indonesia menggunakan satu objek penelitian ecommerce saja dan mengukur pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen
pada penggunaan e-commerce tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan saat ini, peneliti
menggunakan e-commerce di Indonesia sebagai objek penelitian untuk mengukur kualitas
pelayanan terhadap kepuasan konsumen. E-commerce yang digunakan adalah sepuluh ecommerce yang popular di Indonesia yang dikumpulkan dari SimilarWeb dalam rentang
Januari-Desember 2019.

TINJAUAN LITERATUR
E-Commerce
Perkembangan internet dan teknologi turut mengubah model bisnis yang berkembang
saat ini, seperti halnya model bisnis perdagangan elektronik yang lebih dikenal dengan ecommerce. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi
komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Banyak perusahaan yang saat
ini memperkenalkan produk yang mereka jual melalui internet.
Akter et al., 2016 menyebutkan bahwa penggunaan teknologi berbasis internet yang
sedang berkembang menyediakan e-commerce perusahaan dengan manfaat yang
transformatif, misalnya, real time customer service, harga dinamis, penawaran yang
dipersonalisasi, atau interaksi yang ditingkatkan. Sementara transaksi komersial di
Indonesia melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi
atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa.
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Dalam penelitian Yi Cui (2019) disebutkan bahwa keberhasilan e-commerce ditentukan
oleh perilaku penjual dan keputusan mereka tentang platform mana yang akan digunakan
antara e-commerce berbasis aplikasi atau media sosial. Maka bentuk e-commerce yang
dipilih penjual untuk mempengaruhi perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi tiga.
Pertama adalah B2C (Bussiness to Customer), yakni perdagangan elektronik yang
melibatkan produk ritel dan layanan kepada pembeli individual. Kedua adalah B2B
(Bussiness to Bussiness), yaitu perdagangan elektronik yang melibatkan penjual barang
dan jasa antara pebisnis. Terakhir adalah C2C (Customer to Customer), yakni perdagangan
elektronik yang melibatkan konsumen yang menjual langsung kepada konsumen (Kotler,
2012).
E-Service Quality
Kualitas pelayanan merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap
perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, kualitas pelayanan yang baik dapat
membedakannya dengan perusahaan kompetitornya serta dapat membentuk positioning
bagi perusahaan. Konsep perilaku keterlibatan pelanggan didefinisikan sebagai
manifestasi perilaku pelanggan terhadap suatu merek atau perusahaan, di luar
pembelian, yang dihasilkan dari sebuah motivasi. Keterlibatan ini mempengaruhi e-service
quality (E-Servqual) yang didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah situs web
memfasilitasi belanja, pembelian, dan pengiriman produk atau jasa yang efisien dan
efektif (van Doorn, 2010).
Sedangkan menurut Carlson (2010), kualitas layanan elektronik didefinisikan sebagai
evaluasi dan penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kualitas penyampaian
layanan elektronik di pasar internet. Kualitas layanan elektronik digambarkan sebagai
sebuah evaluasi dan penilaian pelanggan secara keseluruhan mengenai keunggulan dan
kualitas pengiriman elektronik pada pasar dunia maya.
Zeithaml (2013) mengidentifikasi tujuh dimensi yang membentuk skala “core online
services” dan skala “recovery online service”. Empat dimensi inti yang digunakan
pelanggan untuk menilai website di mana mereka tidak mengalami pertanyaan atau
masalah adalah
1. Efficiency, yaitu kemudahan dan kecepatan dalam mengakses, menggunakan, dan
meninggalkan situs.
2. Fullfillment, sejauh mana akurasi janji situs tentang ketersediaan pesanan dan
kecepatan pengiriman produk.
3. Reliability, kebenaran fungsi teknis dari situs, khususnya apakah situs berfungsi
sebagaimana mestinya.
4. Privacy, sejauh mana situs tersebut memberi jaminan keamanan dan
perlindungan informasi pengguna.
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Tiga dimensi yang digunakan pelanggan untuk menilai layanan pemulihan saat mereka
memiliki masalah atau pertanyaan adalah:
5. Responsiveness, kemampuan
pengembalian garansi online.

penanganan

masalah

yang

efektif

dan

6. Compensation, sejauh mana situs memberikan kompensasi kepada pelanggan
yang mengalami permasalahan.
7. Contact, tersedianya bantuan melalui telepon atau online.

E-Satisfaction (Kepuasan Konsumen Digital)
Layanan pelanggan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Menurut Kotler (2012)
kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari
perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapanharapannya. Menurut Ting et al. (2016), e-satisfaction digambarkan sebagai gratifikasi
dari pelanggan yang berasal dari pengalaman pembelian nyata sebelumnya dengan
perusahaan perdagangan elektronik tertentu. Menurut Ranjbarian et al. (2012), terdapat
lima dimensi utama yang mempengaruhi e-satisfaction:
1. Convenience, dalam hal ini ialah kepuasan dalam waktu berbelanja, kenyamanan,
dan kemudahan dalam menemukan kebutuhan.
2. Merchandising, dalam hal ini ialah kepuasan dalam jumlah promosi yang
ditawarkan.
3. Site design, dalam hal ini ialah kepuasan dalam kemudahan menggunakan
website, desain website, presentasi, dan informasi yang terbarui.
4. Security, dalam hal ini ialah kepuasan dalam perlindungan keamanan dan privasi
pengguna
5. Serviceability, dalam hal ini ialah kepuasan dalam pelayanan dan kebijakan yang
diberlakukan.
Rujukan Data Penelitian Terdahulu
Penelitian pertama yang dijadikan rujukan berjudul Pengaruh E-Service Quality terhadap
E-Customer Satisfaction dan E-customer Loyalty pada Lazada.co.id (Djatmiko, 2011).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian pelanggan terhadap variabel eservice quality, e-customer satisfaction, dan e-customer loyalty. Selain itu, penelitian ini
juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel e-service quality, e-customer
satisfaction, dan e-customer loyalty. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini
adalah deskriptif kausal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner
kepada pelanggan dari situs belanja online Lazada.co.id yang telah melakukan transaksi
lebih atau sama dengan dua kali. Jumlah sampel sebanyak 385 orang yang ditentukan
dengan metode nonprobability purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah
Structural Equation Model (Pemodelan Persamaan Struktural) , biasa disingkat dengan
SEM.
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Hasil penelitian mengungkapkan bahwa e-service quality berpengaruh positif dan
signifikan terhadap e-customer satisfaction, e-customer satisfaction berpengaruh positif
dan signifikan terhadap e-customer loyalty, e-service quality berpengaruh positif dan
signifikan terhadap e-customer loyalty dan e-service quality memiliki pengaruh tidak
langsung terhadap e-customer loyalty melalui e-customer satisfaction.
Penelitian lain terkait ini berjudul Pengaruh E-Service Quality terhadap E-Satisfaction
pada Pengguna di Situs Tokopedia (Tobagus, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh e-service quality terhadap e-satisfaction. Selain itu juga, penelitian
ini dilakukan untuk mengukur penilaian pembeli terhadap e-service quality, dan esatisfaction di situs Tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dan
pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket secara online kepada
pembeli di situs Tokopedia yang telah melakukan transaksi minimal dua kali, dengan
jumlah sampel sebanyak 137 orang. Teknik penarikan sampel yaitu nonprobability
sampling dengan teknik analisis menggunakan regresi linier sederhana.
Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,903 dan nilai koefisien
determinasi (R Square) sebesar 0,815 atau 81,5%. Berdasarkan hal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa variabel e-service quality (X) memberikan pengaruh terhadap variabel
e-satisfaction (Y) sebesar 81,5%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 18,5%, dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat diartikan bahwa antara
variabel e-service quality (X) dengan variabel e-satisfaction (Y) memiliki hubungan yang
positif dan signifikan.
Penelitian Jimanto (2014) berjudul Pengaruh Service Quality terhadap Loyalitas
Pelanggan dengan Customer Satisfaction sebagai Variabel Intervening pada Ritel Bioskop
The Premiere Surabaya adalah penelitian ketiga yang dijadikan rujukan untuk studi ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari service quality (reliability,
responsiveness, assurance, empathy, and tangible) terhadap customer satisfaction pada
pelanggan The Premiere Surabaya (The Premiere Grand City, The Premiere Lenmarc, and
The Premiere Ciputra World) dengan mempertimbangkan faktor customer loyalty. Teknik
pengambilan data adalah dengan menyebarkan kuesioner terhadap 120 pelanggan The
Premiere. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metode Path
Analysis dan Partial Least Square.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara service quality
dengan customer satisfaction pada The Premiere, hubungan signifikan juga antara service
quality terhadap customer loyalty, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara
customer satisfaction terhadap customer loyalty pada The Premiere.

Kerangka Pemikiran
Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh e-service quality terhadap kepuasan konsumen
e-commerce di Indonesia. Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dipaparkan, maka
peneliti membuat kerangka berpikir bahwa variabel independen yang terdiri dari e-service
quality (X) dan variabel dependen terdiri dari kepuasan konsumen (Y).
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Gambar 2. Model kerangka pemikiran

.
Pertanyaan Penelitian
Bagaimana e-service quality sebagai strategi pemasaran mempengaruhi kepuasan
konsumen e-commerce di Indonesia.
Konsep
Penelitian ini menggunakan indikator dari Zeithaml et al. (2013) untuk membantu
mengukur variabel e-service quality (X), dan untuk mengukur variabel kepuasan
konsumen pada e-commerce (Y) menggunakan indikator dari Ranjbarian et al. (2012).
Berikut ini adalah detail untuk variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 1. Konsep Variabel
Variabel
Indikator
Efficiency
Fullfillment
Reliability
E-service quality
Privacy
Responsiveness
Compensation
Contact
Convenience
Merchandising
Kepuasan
Konsumen
Site design
e-commerce
Security
Serviceability
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METODE
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan suatu masalah
atau kejadian yang dapat digeneralisasikan. Penelitian kuantitatif merupakan metode
tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi
sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2015).
Penelitian ini menggunakan jenis riset eksplanatif. Menurut Neuman (2013) tujuan utama
dari jenis riset ini adalah menjelaskan alasan terjadinya peristiwa dan membentuk,
memperdalam, mengembangkan, atau menguji teori. Hubungan antarvariabel yang akan
dibuktikan dalam penelitian ini adalah pengaruh e-service quality terhadap kepuasan
konsumen dengan responden konsumen e-commerce di Indonesia. Penelitian ini
mencoba menjelaskan sebab akibat dari dua variabel yang terdiri dari variabel
independen e-service quality terhadap variabel dependen kepuasan konsumen ecommerce di Indonesia. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan kedudukankedudukan dari variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan
variabel lainnya (Sugiyono, 2010).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei menggunakan
instrumen berupa kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi
populasi adalah konsumen e-commerce di Indonesia.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 116 responden yang didapatkan dari
hasil penghitungan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel (sampling)
menggunakan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi
peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.
Untuk dapat mengukur indikator dengan baik, peneliti menetapkan penggunaan skala
Likert sebagai parameter pengukuran. Neuman (2013, p.255) mengatakan bahwa skala
Likert sering digunakan dalam penelitian survei dengan orang yang menyatakan sikap
atau tanggapan yang sehubungan dengan tingkat ordinal (misal, setuju, tidak setuju) yang
diperingkatkan secara kontinum.
Instrumen dalam penelitian ini diujikan kepada sejumlah responden terlebih dahulu. Uji
instrumen yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas dengan jenis validitas dan
reliabilitas konstruk. Uji instrumen ini dilakukan pada responden yang bukan bagian dari
sampel penelitian. Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliable menggunakan rumus
product moment yang diolah dalam SPSS (Statistical Product and Service Solution) V27,
kuesioner kemudian diberikan kepada sample sebenarnya dalam penelitian ini.
Teknik analisis data yang digunakan antara lain uji asumsi klasik menggunakan empat alat
uji (uji normalitas, uji auto korelasi, uji linieritas dan uji heterokedastisitas) dengan tujuan
untuk memastikan bahwa di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square
(OLS) tidak terdapat masalah dalam sebaran datanya. Peneliti juga menggunakan uji linier
sederhana dan One Way ANOVA untuk menguji hipotesis. Semua dilakukan menggunakan
SPSS V27 untuk input data dan olah data.
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HASIL
Sample diperoleh melalui tautan google form yang disebarkan secara acak pada
kelompok komunitas UMKM di Indonesia yang menggunakan e-commerce untuk
diberikan kepada konsumennya, sehingga didapatkan responden sejumlah 116 orang.
Profil responden dalam penelitian ini adalah 63% perempuan, 78% berusia 18-23 tahun,
73% belum menikah, 70% berlokasi di Indonesia bagian barat, 57% pelajar/mahasiswa
dan 56% berpenghasilan antara Rp 1.500.000-Rp 2.500.000. Setelah peneliti mengadakan
penelaahan yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan
dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis (Arikunto, 2010).
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H0 = Terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan e-service quality terhadap
kepuasan konsumen commerce di Indonesia.
H1 = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan e-service quality terhadap
kepuasan konsumen e-commerce di Indonesia.
Uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai thitung masing-masing
variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% (α = 0.05). Berdasarkan
hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel dalam penelitian ini, yaitu e-service quality
sebagai variabel (X) terhadap Kepuasan Konsumen sebagai variabel (Y), diperoleh nilai
thitung sebesar 18.531 dan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka, thitung > ttabel
(18.531>1.984) dan nilai signifikansi lebih kecil daripada α = 0,05. Hipotesis yang diajukan,
hasil serta perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima dan
hipotesis akhir ditolak. Maka, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara penggunaan e-service quality terhadap kepuasan konsumen e-commerce
di Indonesia. Berikut ini adalah sajian hasil dari penelitian ini:
Pengaruh E-service quality menurut Zeithaml (2013) dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil perhitungan tujuh indikator, yaitu e-service quality. Ini terdiri dari Efficiency,
Fullfillment, Reliability, Privacy, Responsiveness, Compensation, dan Contact, yang
digunakan pelanggan untuk menilai situs web. Sedangkan menurut Ranjbarian (2012),
terdapat lima indikator yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu Convenience,
Merchandising, Site design, Security, dan Serviceability. Dalam hal ini, indikator-indikator
tersebut dapat digunakan untuk mengukur e-service quality dan kepuasan konsumen
pada pembeli online.
Berikut merupakan indikator dari variabel E-service quality (X) :
1. Efficiency
Indikator pertama untuk e-service quality adalah Efficiency. Aspek ini digunakan untuk
mengukur kemudahan dan kecepatan dalam mengakses, menggunakan, dan
meninggalkan situs. Pada indikator ini terdapat dua item pernyataan yang masingmasing bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan akses pada situs.
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Gambar 3. Diagram Efficiency

Sebanyak 39 responden mengatakan sepakat atau setuju, pada sakala 6 dengan ratarata 6,05 untuk item pertanyaan pertama, yaitu kemudahan e-commerce untuk
menemukan apa yang dibutuhkan (misalnya produk, metode pembayaran, bantuan
keluhan, dan lain-lain). Hal ini berarti menurut responden mudah dalam menemukan
kebutuhan pada situs e-commerce.
Item pernyataan kedua adalah situs di e-commerce memuat halaman dengan cepat.
Pada item ini dapat dilihat bahwa 38 responden mengatakan sepakat setuju pada
skala 6 atau dengan rata-rata 5,60. Hal ini berarti menurut responden pengoperasioan
pada situs e-commerce cepat. Dengan demikian, responden pada indikator Efficiency
cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,82.
2. Fullfillment
Indikator kedua untuk e-service quality adalah Fullfillment. Aspek ini digunakan untuk
mengukur sejauh mana akurasi janji situs tentang ketersediaan pesanan dan
kecepatan pengiriman produk. Pada indikator ini terdapat dua item pernyataan yang
masing-masing bertujuan untuk mengukur tingkat kejujuran pada situs.
Gambar 4. Diagram Fullfillment

Item pernyataan ketiga yaitu Situs e-commerce jujur atas setiap penawaran yang
diberikan (misal, promo yang ditawarkan sesuai pada saat pembayaran). Dapat dilihat
bahwa 30 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 dan 5 atau dengan ratarata 5,59. Hal ini berarti menurut responden situs e-commerce jujur terhadap
konsumen.
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Item pernyataan keempat yaitu Situs e-commerce selalu menepati janji (misal,
menjaga aktivitas belanja saya selalu aman, nyaman, dan sebagainya). Pada item
pertanyaan ini dapat dilihat bahwa 36 responden mengatakan sepakat setuju pada
skala 6 atau dengan rata-rata 5,67. Hal ini berarti menurut responden pada situs ecommerce dikatakan selalu menepati janji terhadap konsumen. Dengan demikian,
responden pada indikator Fullfillment cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,63.
3. Reliability
Indikator ketiga untuk e-service quality adalah reliability. Aspek ini digunakan untuk
mengukur kebenaran fungsi teknis dari situs khususnya apakah situs berfungsi
sebagaimana mestinya. Pada indikator ini terdapat dua item pernyataan yang masingmasing bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi pada situs.
Gambar 5. Diagram Reliability

Item pernyataan kelima yaitu Sistem website e-commerce menjalankan permintaan
pembeli secara akurat. Dapat dilihat bahwa 47 responden mengatakan sepakat setuju
pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,71. Hal ini berarti menurut responden situs ecommerce akurat.
Sebanyak 29 responden sepakat setuju pada skala lima atau dengan rata-rata 4,86
untuk item pernyataan keenam, yaitu sistem website e-commerce jarang terjadi
kesalahan. Hal ini berarti menurut responden pada situs e-commerce jarang terjadi
kesalahan. Dengan demikian, responden pada indikator Reliability cenderung setuju
dengan rata-rata sebesar 5,28.
4. Privacy
Indikator keempat untuk e-service quality adalah Privacy, yakni aspek yang digunakan
untuk mengukur sejauh mana situs memberi jaminan keamanan dan perlindungan
informasi pengguna. Pada indikator ini terdapat tiga item pernyataan yang masingmasing bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan pengguna pada situs.
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Gambar 6. Diagram Privacy

Item pernyataan ketujuh adalah situs e-commerce melindungi informasi tentang
aktivitas belanja saya. Pada item ini dapat dilihat bahwa 34 responden mengatakan
sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,76. Hal ini berarti menurut
responden situs e-commerce melindungi informasi pribadi konsumen.
Sebanyak 36 persen responden mengatakan sepakat setuju pada skala 7 atau dengan
rata-rata 5,97 untuk item pernyataan kedelapan, yaitu situs e-commerce melindungi
informasi transaksi saya (kartu kredit/debit, dan lain sebagainya). Hal ini berarti
menurut responden situs e-commerce melindungi informasi pribadi konsumen.
Item pernyataan kesembilan yaitu saya merasa bisa mempercayai situs e-commerce
untuk berbelanja. Di sini dapat dilihat bahwa 31 responden mengatakan sepakat
setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,71. Hal ini berarti menurut responden
situs e-commerce dapat dipercaya. Dengan demikian, responden pada indikator
Privacy cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,81.
5. Responsiveness
Indikator kelima untuk e-service quality adalah Responsiveness. Aspek ini digunakan
untuk mengukur kemampuan penanganan masalah yang efektif dan pengembalian
garansi online. Pada indikator ini terdapat empat item pernyataan yang masing-masing
bertujuan untuk mengukur tingkat penanganan masalah pada situs.
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Gambar 7. Diagram Responsiveness

Item pernyataan kesepuluh yaitu situs e-commerce menangani masalah/keluhan
pembelian saya dengan sederhana. Pada item ini dapat dilihat bahwa 31 responden
mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,18. Hal ini berarti
menurut responden situs e-commerce menangani keluhan dengan sederhana.
Sebanyak 31 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 5 atau dengan ratarata 4,98 untuk item pernyataan kesebelas, yaitu situs e-commerce menangani
masalah/keluhan pembelian saya dengan segera. Hal ini berarti menurut responden
situs e-commerce menangani keluhan dengan cepat.
Item pernyataan kedua belas yaitu Situs e-commerce memberitahu saya apa yang
harus dilakukan jika transaksi belanja saya mengalami masalah (tidak terproses, dan
sebagainya). Dapat dilihat bahwa 33 responden mengatakan sepakat setuju pada skala
6 atau dengan rata-rata 5,25. Hal ini berarti menurut responden situs e-commerce
dapat memberikan arahan dengan baik ketika terdapat keluhan.
Ada 31 responden sepakat atau setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 4,85 untuk
item pernyataan ketiga belas, yaitu situs e-commerce menanggapi masalah/keluhan
belanja saya dalam waktu 24 jam. Hal ini berarti menurut responden situs e-commerce
cepat dalam menanggapi keluhan. Dengan demikian, responden pada indikator
Responsiveness cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,06.
6. Compensation
Indikator keenam untuk e-service quality adalah Compensation. Aspek ini digunakan
untuk mengukur sejauh mana situs memberikan kompensasi kepada pelanggan yang
mengalami permasalahan. Pada indikator ini terdapat satu item pernyataan yang
bertujuan untuk mengukur tingkat penanganan masalah dalam hal kompensasi pada
situs.
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Item pernyataan keempat belas yaitu situs e-commerce menawarkan
refund/return/tukar barang jika tidak sesuai, ingin ganti produk, dan sebagainya. Pada
item ini dapat dilihat bahwa 36 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6
atau dengan rata-rata 5,34. Hal ini berarti menurut responden situs e-commerce
memberikan kesempatan refund kepada konsumen. Dengan demikian, responden
pada indikator Compensation cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,34.
7. Contact
Indikator keempat untuk E-service quality adalah Contact, aspek ini digunakan untuk
mengukur tersedianya bantuan melalui telepon atau online. Pada indikator ini
terdapat dua item pernyataan yang masing-masing bertujuan untuk mengukur tingkat
kontak bantuan pada situs.
Gambar 8. Diagram Contact

Item pernyataan kelima belas yaitu situs web e-commerce menyediakan kontak
(telepon, email, dan lain-lain) untuk mengatasi masalah/keluhan belanja saya. Di sini
dapat dilihat bahwa 40 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau
dengan rata-rata 5,8. Hal ini berarti menurut responden situs e-commerce telah
memberikan informasi yang jelas terkait kontak customer service.
Item pernyataan keenam belas yaitu situs e-commerce memiliki customer service yang
tersedia secara online. Pada item ini dapat dilihat bahwa 39 responden mengatakan
sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,66. Hal ini berarti menurut
responden situs e-commerce memberikan pelayanan customer service secara online.
Dengan demikian, responden pada indikator Contact cenderung setuju dengan ratarata sebesar 5,73.
Berdasarkan data Kementerian Kominfo (Menkominfo) RI tahun 2017, sebesar 53,70%
setiap orang di Indonesia mencari informasi mengenai barang atau jasa di internet.
Persentase tersebut merupakan angka terbesar kedua dalam kategori aktivitas
menggunakan internet oleh individu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Umum
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Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Mandey (2017), bahwa masyarakat Indonesia
tengah mengalami perubahan perilaku, khususnya dalam pola belanja.
Variabel Kepuasan Konsumen (Y) memiliki beberapa indikator yang dijelaskan sebagai
berikut:
Gambar 9. Diagram Kepuasaan Konsumen

KEPUASAN KONSUMEN
5,67

5,85

convenience

merchandising
site design
5,57

5,84
5,61

serviceability

security

1. Convenience
Indikator pertama untuk Kepuasan Konsumen adalah Convenience. Aspek ini
digunakan untuk mengukur kepuasan dalam waktu berbelanja, kenyamanan, dan
kemudahan dalam menemukan kebutuhan. Pada indikator ini terdapat tiga item
pernyataan yang masing-masing bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan melalui
pengalaman berbelanja pada situs.
Item pernyataan ketujuh belas yaitu saya puas dengan menggunakan waktu saya
untuk berbelanja di situs e-commerce. Di sini dapat dilihat bahwa 51 responden
mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,83. Hal ini berarti
responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce berdasarkan efisiensi waktu.
Item pernyataan kedelapan belas yaitu Saya puas dengan pengalaman selama
berbelanja di situs e-commerce. Di sini dapat dilihat bahwa 42 responden mengatakan
sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,76. Hal ini berarti responden
merasa puas berbelanja di situs e-commerce berdasarkan pengalamannya.
Sebanyak 37 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan ratarata 5,98 untuk item pernyataan kesembilan belas, yaitu saya benar-benar menikmati
aktivitas berbelanja di situs e-commerce. Hal ini berarti responden merasa puas dan
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menikmati berbelanja di situs e-commerce. Dengan demikian, responden pada
indikator Convenience cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,85.
2. Merchandising
Indikator kedua untuk Kepuasan Konsumen adalah Merchandising, yang digunakan
untuk mengukur kepuasan dalam jumlah promosi yang ditawarkan. Pada indikator ini
terdapat tiga item pernyataan yang masing-masing bertujuan untuk mengukur tingkat
kepuasan berbelanja melalui promosi yang ditawarkan pada situs.
Item pernyataan kedua puluh yaitu saya puas dengan kemudahan dalam menemukan
apa saja yang saya butuhkan di situs e-commerce, misalnya pencarian produk,
penawaran promosi, bantuan informasi, dan lain-lain. Pada item ini dapat dilihat
bahwa 37 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata
5,91. Hal ini berarti responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce
berdasarkan kemudahan menemukan kebutuhannya.
Sebanyak 34 responden mengatakan sepakakt setuju pada skala 6 atau dengan ratarata 5,68 untuk item pernyataan kedua puluh satu yaitu saya puas dengan jumlah
penawaran (promosi) di situs e-commerce. Hal ini berarti responden merasa puas
berbelanja di situs e-commerce berdasarkan promosi yang ditawarkan.
Item pernyataan kedua puluh dua yaitu saya puas dengan keberagaman (promosi),
misalnya discount, gratis ongkos kirim, dan lain-laindi situs e-commerce. Dapat dilihat
bahwa 39 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 7 atau dengan rata-rata
5,94. Hal ini berarti responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce
berdasarkan keberagaman promosi yang ditawarkan. Dengan demikian, responden
pada indikator Merchandising cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,84.
3. Site design
Indikator ketiga untuk Kepuasan Konsumen adalah Site design. Aspek ini digunakan
untuk mengukur kepuasan dalam kemudahan menggunakan website, desain website,
presentasi, dan informasi yang terbarui. Pada indikator ini terdapat empat item
pernyataan yang masing-masing bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan
berbelanja melalui website e-commerce.
Sebanyak 39 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan ratarata 5,75 untuk item pernyataan kedua puluh tiga, yaitu saya puas dengan
navigasi/panduan arah dalam menemukan menu pencarian, login, dan lain-lain di situs
e-commerce. Hal ini berarti responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce
berdasarkan kemudahan menggunakan website.
Item pernyataan kedua puluh empat yaitu saya puas dengan tampilan website di situs
e-commerce. Pada item ini dapat dilihat bahwa 39 responden mengatakan sepakat
setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,63. Hal ini berarti responden merasa puas
berbelanja di situs e-commerce berdasarkan tampilan website.
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Item pernyataan kedua puluh lima yaitu saya puas dengan semua presentasi yang ada
di website e-commerce. Di sini dapat dilihat bahwa 37 responden mengatakan sepakat
setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,40. Hal ini berarti responden merasa puas
berbelanja di situs e-commerce berdasarkan presentasi website.
Item pernyataan kedua puluh enam yaitu saya puas dengan update informasi yang ada
di situs e-commerce. Pada item ini dapat dilihat bahwa 39 responden mengatakan
sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,68. Hal ini berarti responden
merasa puas berbelanja di situs e-commerce berdasarkan kebaruan informasi yang
ditampilkan pada website. Dengan demikian, responden pada indikator Site design
cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,61.
4. Security
Indikator keempat untuk Kepuasan Konsumen adalah Security. Aspek ini digunakan
untuk mengukur kepuasan dalam perlindungan keamanan dan privasi pengguna. Pada
indikator ini terdapat dua item pernyataan yang masing-masing bertujuan untuk
mengukur tingkat kepuasan berbelanja melalui keamanan pengguna.
Item pernyataan kedua puluh tujuh yaitu saya puas bahwa e-commerce melindungi
privasi saya dengan baik, misalnya aktivitas belanja. Dapat dilihat bahwa 45 responden
mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,68. Hal ini berarti
responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce berdasarkan perlindungan
privasi konsumen.
Sebanyak 37 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan ratarata 5,67 untuk item pernyataan kedua puluh delapan yaitu saya puas dengan
keamanan transaksi di situs e-commerce, misalnya keamanan dari pembobolan kartu
kredit/debit. Hal ini berarti responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce
berdasarkan keamanan bertransaksi. Dengan demikian, responden pada indikator
Security cenderung setuju dengan rata-rata sebesar 5,67.
5. Serviceability
Indikator keempat untuk Kepuasan Konsumen adalah Serviceability. Aspek ini
digunakan untuk mengukur kepuasan dalam pelayanan dan kebijakan yang
diberlakukan. Pada indikator ini terdapat lima item pernyataan yang masing-masing
bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan berbelanja melalui kebijakan yang
berlaku di e-commerce.
Item pernyataan kedua puluh sembilan adalah saya puas dengan pelayanan complaint
di situs e-commerce. Di sini dapat dilihat bahwa 31 responden mengatakan sepakat
setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,27. Hal ini berarti responden merasa puas
berbelanja di situs e-commerce berdasarkan pelayanan complaint.
Sejumlah 40 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan ratarata 5,76 untuk item pernyataan ketiga puluh, yaitu saya puas dengan kelengkapan
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informasi (history penjual, status pengiriman, dan lain-lain) di situs e-commerce. Hal ini
berarti responden merasa puas berbelanja di situs e-commerce berdasarkan
kelengkapan informasi.
Item pernyataan ketiga puluh satu yaitu saya puas dengan kebijakan pengembalian di
situs e-commerce. Dapat dilihat bahwa 37 responden mengatakan sepakat setuju pada
skala 6 atau dengan rata-rata 5,5. Hal ini berarti responden merasa puas berbelanja di
situs e-commerce berdasarkan kebijakan refund.
Item pernyataan ketiga puluh dua yaitu saya puas dengan layanan purna jual di situs ecommerce, misalnya pembeli bisa mengajukan refund/return/tukar barang jika barang
tidak sesuai. Pada item ini dapat dilihat bahwa 41 responden mengatakan sepakat
setuju pada skala 6 atau dengan rata-rata 5,48. Hal ini berarti responden merasa puas
berbelanja di situs e-commerce berdasarkan kebijakan pasca pembelian.
Sebanyak 48 responden mengatakan sepakat setuju pada skala 6 atau dengan ratarata 5,86 untuk item pernyataan ketiga puluh tiga, yaitu secara keseluruhan saya puas
dengan pelayanan selama berbelanja di situs e-commerce. Hal ini berarti responden
merasa puas berbelanja di situs e-commerce berdasarkan keseluruhan pelayanan.
Dengan demikian, responden pada indikator Serviceability cenderung setuju dengan
rata-rata sebesar 5,57.

PEMBAHASAN
Dari hasil jawaban responden terhadap e-service quality pada situs e-commerce,
diperoleh total keseluruhan mean 5,50. Dengan melihat nilai tersebut maka, e-service
quality di situs e-commerce sudah baik. Namun, pada e-service quality terkait indikator
Reliability pada pernyataan “Situs e-commerce menanggapi masalah/keluhan belanja saya
dalam waktu 24 jam” menjadi pernyataan yang memiliki nilai terendah di variabel eservice quality. Hal ini, memang masih menjadi kendala pada beberapa situs e-commerce,
yang terkadang masih kurang sigap dalam menanggapi keluhan konsumen. Dari hasil
jawaban responden terhadap kepuasan konsumen pada situs e-commerce, maka
diperoleh total keseluruhan mean adalah 5,70. Dengan melihat nilai tersebut maka
konsumen pengguna di situs e-commerce di Indonesia menurut responden sudah puas.
Dari hasil kedua variabel dapat dikatakan bahwa situs e-commerce di Indonesia dalam hal
memberi kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan berbelanja, unggul pada indikator
efficiency dalam variabel e-service quality dengan rata-rata 5.82 dan pada indikator
convenience dalam variabel kepuasan konsumen dengan rata-rata 5.85. Hal ini berarti ecommerce di Indonesia mengutamakan kenyamanan, kemudahan dan kecepatan
bertransaksi bagi penggunanya. Sedangkan dari hasil kedua variabel, dapat dikatakan
bahwa situs e-commerce di Indonesia dalam hal penanganan masalah dan kebijakan
masih kurang atau rendah dibanding indikator yang lainnya. Hal tersebut terlihat pada
indikator responsiveness dalam variabel e-service quality dengan rata-rata 5.06 dan pada
indikator serviceability dalam variabel kepuasan konsumen dengan rata-rata 5.57. Hal ini
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berarti e-commerce di Indonesia masih rendah dalam penanganan masalah dan kebijakan
bagi konsumen.
Hasil dari uji regresi linier sederhana, menunjukkan bahwa variabel e-service quality (X)
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen
(Y) sebesar 88,2%. Terlihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.882 atau 88,2%.
Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Anita Tobagus (2018) yang
menunjukkan bahwa e-service quality terbukti sebagai salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen secara online atau e-satisfaction. Sementara
sisanya, yaitu sebesar 18,5%, dipengaruhi oleh faktor lain yang bukan bagian dari eservice quality.
Hubungan antara e-service quality dengan kepuasan konsumen dikatakan juga memiliki
hubungan yang searah. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien arah regresi adalah
positif, yaitu sebesar 0,981, artinya jika ada penambahan satu nilai atau angka pada
variabel e-service quality (X) maka akan ada kenaikan pada variable kepuasan konsumen
(Y) sebesar 0,981. Ini berarti bila e-service quality semakin baik maka kepuasan konsumen
dari pengguna online juga akan meningkat. Sebaliknya, jika e-service quality buruk akan
menurunkan tingkat kepuasan konsumen pengguna online. Penelitian ini juga sejalan
dengan Kotler (2012), di mana kepuasan merupakan fungsi dari perceived performance
(kinerja yang dirasakan) dan expectations (harapan). Maka, menjadi penting bagi ecommerce untuk meningkatkan mutu pelayanan e-service quality agar konsumen merasa
puas.
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t juga menunjukkan bahwa e-service
quality berpengaruh signifikan terhadap e-satisfaction pada pengguna di situs Tokopedia
dengan t hitung sebesar 18.531 dan nilai t tabel sebesar 1.984. Sesuai dengan kriteria
pengujian maka jika nilai t hitung > t tabel maka, variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini
berarti bahwa dengan adanya e-service quality yang baik atau buruk akan memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap e-satisfaction pengguna pada situs e-commerce di
Indonesia. Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Akbar
dan Djatmiko (2016) yang menunjukkan bahwa e-service quality secara signifikan
mempengaruhi kepuasan konsumen dari pembeli online.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN
Variabel E-service quality (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Kepuasan
Konsumen (Y) e-commerce di Indonesia karena memiliki nilai probalitas (0,000) < 0,05
yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Didapatkan hasil bahwa situs e-commerce di
Indonesia unggul dalam hal memberi kenyamanan, kemudahan dan kecepatan berbelanja
namun masih rendah dalam hal penanganan masalah dan kebijakan bagi konsumen.
Penelitian ini menggunakan skala diferensial semantik yang mengukur perasaan subjektif
seseorang dengan menggunakan berbagai kata sifat karena orang biasanya
mengomunikasikan evaluasi melalui kata sifat, sehingga diperoleh data yang lebih
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komprehensif tentang kepuasan tehadap e-service quality yang dirasakan saat berbelanja.
Hasil menunjukkan bahwa e-service quality yang dilakukan oleh e-commerce di Indonesia,
dapat mempengaruhi kepuasan konsumennya.
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Abstrak
Pilpres 2019 diikuti oleh petahana Joko Widodo dan lawan yang sama dengan Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2014 lalu Prabowo Subianto. Ada sosok baru yang mendampingi Joko
Widodo sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada kontestasi pemilihan kali ini, yaitu
Ma’ruf Amin yang memiliki latar belakang sebagai ulama. Salah satu rangkaian yang
harus dilalui oleh kandidat Capres dan Cawapres dalam masa kampanye adalah Debat
Pilpres. Dalam ajang debat, penting bagi kandidat untuk membangun citra politik lewat
argumen dan pemahamanterhadap sebuah isu. Citra politik dapat dibangun lewat
manajemen impresi. Kesan tertentu dapat menampilkan citra tertentu. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Manajemen impresi
Ma’ruf Amin pada debat Pilpres 2019 dianalisis sesuai dengan kerangka taksonomi dari
Jones dan Pittman, yaitu ingratiation, intimidation, self-promotion, exemplification,
supplication. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin lebih dominan
menggunakan strategi manajemen impresi self-promotion dan ingratiation. Strategi ini
dominan dipakai karena Ma’ruf Amin ingin menampilkan diri sebagai kandidat yang
mampu menjadi wakil presiden periode 2019-2024. Strategi ini dibuktikan lewat
pernyataan mengenai kemampuan diri lewat program yang akan dilaksanakan, serta
pembuktian hasil kinerja Jokowi setelah memimpin selama lima tahun.
Kata Kunci: Dramaturgi, Manajemen Impresi, PR Politik, Pemilihan Presiden

Abstract
The 2019 presidential election in Indonesia saw a rematch between incumbent Joko
Widodo, known as Jokowi, and the same opponent as the 2014 election Prabowo
Subianto. However, Jokowi has a new running mate in the 2019 election, an ulema
(Islamic cleric) named Ma’ruf Amin. The presidential candidates and their running mates
have to join the election debate required by the election commission. In the debate arena,
it is important for the candidates to build a political image through arguments and
understanding of some issues. Political images can be built through impression
management In which certain impressions can display certain images. This research uses
qualitative approaches and study case method. The impression management was
analyzed according to the taxonomic framework of Jones and Pittman (1982) namely
ingratiation, intimidation, self-promotion, exemplification, supplication. The results of this
study indicate that Ma'ruf Amin was dominantly used the impression management
strategy of self-promotion and ingratiation. This strategy was used because Ma'ruf Amin
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wanted to present himself as a candidate who is capable of becoming a vice president for
the 2019-2024 tenure. This strategy is seen through his self-claimed capabilities by saying
the programs that will be implemented, as well as Jokowi’s performance over his five
years of leadership.
Keywords: dramaturgy, impression management, Political PR, Presidential Election

PENDAHULUAN
Babak baru proses demokrasi di Indonesia pasca-reformasi dimulai sejak 2004. Ketika itu,
masyarakat tidak hanya dapat memilih anggota DPR dan DPRD, melainkan bisa memilih
presiden dan wakil presiden secara langsung. Fenomena ini turut mengubah kebutuhan
kandidat untuk dapat dikenal lebih luas demi mendapat image yang positif sehingga bisa
mempengaruhi tingkat elektabilitas. Membangun dan mempertahankan citra posititif
menjadi sangat penting karena karena pemilihan terhadap calon tergantung dari persepsi
masyarakat terhadap kandidat (Luhukay, 2007, p. 58). Selain memiliki tim khusus dan
partai pendukung, kandidat tidak dapat menghindari kebutuhan akan presentasi diri
untuk terus mempersuasi masyarakat serta mempertahankan popularitas (p. 59).
Kandidat pada Pilpres 2004 lalu yang berhasil memainkan politik citra adalah pasangan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Kala itu, tim sukses dari pasangan SBYJK berhasil membawa image SBY sebagai sosok yang profesional, santun, dan dapat
membawa pembaruan. SBY digambarkan sebagai sosok pemimpin yang ideal (Muchyar,
2009, Oktober 13).
SBY-JK menggunakan strategi tertentu untuk memberi kesan bahwa mereka adalah sosok
pemimpin yang bisa membawa perubahan. Penciptaaan kesan lewat simbol-simbol
melalui berbagai media seperti pidato politik, iklan politik, gerakan non verbal, dan
sebagainya mampu menciptakan impresi tertentu terhadap SBY. Kesuksesan tim SBY-JK
membuktikan bahwa citra yang dibangun dengan maksimal dapat meraih simpati publik.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka citra politik dapat dibentuk dari pengelolaan impresi.
Hal ini bermanfaat bagi aktor politik terutama kandidat presiden dan wakil presiden agar
bisa menciptakan kesan tertentu untuk mempengaruhi persepsi khalayak.
Salah satu sarana yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah acara debat
terbuka calon presiden dan wakil presiden. Ajang ini merupakan salah satu bagian dari
proses kampanye capres dan cawapres yang pelaksanaannya diatur dan dirancang oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ajang debat ini merupakan sebuah wadah untuk kandidat
saling unjuk gagasan terhadap sebuah isu. Debat pilpres merupakan ajang yang paling
ditunggu oleh masyarakat karena kandidat diharapkan mempaparkan visi dan misi calon
presiden dan wakil presiden, serta penguasaan isu yang akan dibahas. Ajang debat
diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menentukan pilihan (Pratama, 2019, para.
3). Oleh karena itu acara debat harus dipersiapkan dan dikemas dengan baik oleh masingmasing tim sukses kedua kubu (Pratama, 2019, para. 2).
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Benoit (2018, p. 95) mengatakan bahwa debat pemilihan presiden sangat penting karena
masyarakat dapat membandingkan dua sisi dari kualitas para kandidat pemimpin. Cara ini
dianggap yang paling baik untuk memutuskan pilihan karena pemilih mempunyai
alternatif pilihan. Ajang debat memungkinkan adanya konfrontasi antarkandidat yang
saling menentang ide mereka. Lewat situasi tersebut, masyarakat dapat mempelajari hal
yang lebih dalam dari seorang kandidat dibanding hanya sekadar pidato.
Debat dapat dimanfaatkan oleh kandidat untuk memainkan politik pencitraan. Pencitraan
dilakukan lewat penyampaian argumen yang mana kandidat dapat menggunakan simbolsimbol tertentu untuk berkomunikasi, seperti memberi keyakinan dan mempersuasi
(Luhukay, 2007, p. 55). Dalam ajang debat, kandidat juga mampu mengelola impresi
untuk dilihat memiliki kesan tertentu. Kesan yang ditimbulkan, cara penyampaian yang
menarik, dan kredibilitas aktor dianggap mampu menampilan citra politik yang baik untuk
mempengaruhi keputusan pilihan masyarakat (voters).
Persoalan membangun citra dapat dilihat dari konsep manajemen impresi. Konsep
manajemen impresi dicetuskan oleh Erving Goffman (1956) dalam tulisannya yang
berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam berkomunikasi, individu
menampilkan sejumlah atribut untuk mendapat timbal balik yang positif dari lawan
bicaranya. Goffman (1956, p. 2) menyatakan bahwa ketika seseorang bertemu dengan
lawan bicaranya yang menjadi target untuk diberi kesan, ia akan menampilkan mobilisasi
tindakan sehingga ia dapat mengimpresi lawan bicaranya. Seseorang akan bertindak
dengan penuh perhitungan, mengekspresikan diri semata-mata untuk memberikan kesan
kepada orang lain.
Dalam konsep manajemen impresi kehidupan sosial individu memiliki dua wilayah, yakni
front region (panggung depan) dan back region (panggung belakang). Panggung depan
merupakan tempat ketika individu memberikan performance (penampilan) dengan
standar tertentu agar mendapatkan respons yang diharapkan sesuai dengan tujuan
komunikasi (Goffman, 1956, p. 66). Di sinilah, individu melakukan manajemen impresi
untuk mengelola kesan orang lain terhadap dirinya.
Jika dikaitkan dengan konteks ajang pemilihan umum, Debat Pilpres 2019 merupakan
tempat di mana kontestan calon presiden dan wakil presiden memberikan penampilan
untuk mendulang suara. Oleh karena itu, kemampuan melakukan manajemen impresi
sangat diperlukan oleh Capres dan Cawapres agar mereka bisa mengelola kesan yang
ingin mereka terima dari publik. Adapun hasil yang ingin mereka dapatkan adalah
mendapat persepsi positif dari publik, yang bisa mengarahkan publik untuk menjatuhkan
pilihannya.
Berdasarkan diskusi mengenai pentingnya kandidat capres dan cawapres untuk
melakukan manajemen impresi dalam memengaruhi khalayak, penelitian ini fokus
membahas bagaimana strategi manajemen impresi itu digunakan oleh kandidat Capres
dan Cawapres pemilihan umum 2019. Pada pemilu itu, kandidat calon presiden diisi oleh
petahana Joko Widodo dan lawan yang masih sama dengan pilpres 2014 lalu Prabowo
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Subianto. Kursi cawapres diisi oleh Ma’ruf Amin sebagai pendamping Joko Widodo dan
Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo Subianto. Baik Jokowi, Prabowo, dan Sandiaga
Uno sudah kerap malang-melintang di dunia politik maupun sebagai pejabat daerah.
Menariknya, dalam pentas pemilu kali ini, Joko Widodo memilih Ma’ruf Amin sebagai
calon wakil presiden menggantikan Jusuf Kalla. Kehadiran Ma’ruf Amin membawa warna
baru di pentas pemilihan presiden karena latar belakang terakhir beliau adalah seorang
ulama. Sebelumnya, Ma’ruf Amin beberapa kali menjabat sebagai anggota DPR dan MPR
dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, beliau pernah menjadi anggota
Dewan Pertimbangan Presiden bidang kehidupan beragama di era kepemimpinan mantan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007-2014. Terakhir, saat digandeng oleh
Jokowi, ia menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (Profil: Dr.(HC) KH Ma’ruf
Amin, 2019).
Peneliti memilih Ma’ruf Amin sebagai tokoh untuk diteliti karena beberapa hal. Pertama,
kandidat Cawapres dengan latar belakang ulama merupakan hal yang baru di Indonesia.
Kedua, beliau dipandang sebagai tokoh religius dan dapat merangkul umat Islam. Dua hal
ini menggambarkan karakteristik seorang Ma’ruf Amin lebih cenderung ke arah
konservatif. Karakter ini dianggap bisa mengisi celah yang kerap dikritisi dari karakter
politik Joko Widodo. Mendekati Pemilu dan Pilpres 2019, muncul isu bahwa Jokowi
merupakan sosok yang anti-Islam, terlibat dengan PKI, dan antek asing. Kehadiran Ma’ruf
Amin dianggap bisa menetralisir isu dan memulihkan citra politik Jokowi.
Meski demikian, citra Ma’ruf Amin juga sempat dipandang berbeda oleh sebagian
kelompok masyarakat, karena pada 2017-2018 nama Ma’ruf Amin muncul dalam isu
dugaan penistaan agama oleh mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dirujuk dari tempo.co (Persada, 2018, Agustus 10), Ma’ruf Amin mengeluarkan fatwa
tentang tindakan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada pidatonya. Hal
tersebut turut mempengaruhi putusan hukuman bagi Ahok dan sikap Ma’ruf Amin dinilai
mengecewakan pendukung Ahok. Kemudian, beliau kerap dinilai oleh sebagian kelompok
sebagai tokoh yang konservatif, tidak mendukung keberagaman dan toleransi, tidak
memenuhi pemenuhan hak keberagaman dan berkeyakinan (Sholih & Rahadian, 2018,
Agustus 18).
Selain isu seputar agama dan kelompok minoritas, hasil lembaga survei Indikator jelang
Pilpres 2019 menunjukkan bahwa hasil Ma’ruf Amin tertinggal dalam kategori sebagai
pemimpin tegas dan berwibawa dibanding dengan lawannya, Sandiaga Uno. Di tambah
lagi, beberapa tokoh menilai waktu enam bulan terlalu singkat untuk meyakinkan pemilih
yang belum mengenal Ma’ruf Amin (Sholih & Nathaniel, 2019, Maret 26).
Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik menganalisis bagaimana manajemen impresi
yang ditunjukkan oleh Ma’ruf Amin dalam mempresentasikan diri pada ajang Debat
Pilpres. Peneliti ingin menganalisis cara Ma’ruf Amin melakukan manajemen impresi
untuk memberi kesan tertentu agar mendapat perhatian publik. Dalam penelitian ini
manajemen impresi Ma’ruf Amin akan dilihat dengan menggunakan teori dramaturgi dan
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taksonomi dari Jones dan Pittman, yaitu ingratiation, intimidation, self-promotion,
exemplification, dan supplication (Siedharta et al., 2017).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesan apa saja yang ditampilkan oleh
Ma’ruf Amin pada Debat Pilpres menurut karakteristik manajemen impresi dari Jones &
Pittman (1982). Tulisan ini juga akan menguraikan bagaimana tampilan dramaturgi
panggung depan Ma’ruf Amin pada saat Debat Pilpres.

TINJAUAN LITERATUR
Teori Dramaturgi
Teori Dramaturgi digunakan dalam penelitian ini karena dramaturgi ini merupakan
landasan dari konsep manajemen impresi. Dramaturgi penting untuk dipahami terlebih
dahulu karena menjelaskan hal-hal yang terdapat dalam proses interaksi antarmanusia.
Kimberling (1981, p. 39) menjelaskan bahwa di dalam drama, segala proses interaksi dan
tindakan yang dilakukan oleh aktor mengungkapkan motif dan tujuan tertentu.
Konsep dramatis dari Kenneth Burke kemudian dikembangkan lagi oleh Erving Goffman
(1956) yang melahirkan Teori Dramaturgi yang tertuang dalam karyanya yang berjudul
The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman (1956, p. 7) menjelaskan bahwa
dramaturgi adalah sebuah konsep tentang bagaimana individu menampilkan identitas
dirinya di dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, seseorang akan mengendalikan
dirinya untuk menampilkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak dapat
ditampilkan untuk bisa mempertahankan kesan baik di depan orang lain.
Goffman (1956, p. 66) membagi panggung menjadi dua region (sisi). Front stage atau
panggung depan adalah tempat di mana individu berupaya memberikan penampilan
dengan mewujudkan standar tertentu. Back stage (panggung belakang) adalah tempat
untuk menampilkan hal yang kontradiktif dari yang ditampilkan di panggung depan.
Individu dapat menampilkan sesuatu yang lebih terbuka dan lain dari pada biasanya.
Panggung belakang biasanya hanya terbuka bagi orang-orang terdekat, atau bahkan
bersifat privat dan sengaja disembunyikan dari luar agar seseorang dapat
mengekspresikan perilakunya dengan leluasa (Goffman, 1956, p. 69).
Dalam komunikasi politik, pesan yang disampaikan oleh aktor politik bertujuan untuk
maksud tertentu. Maka, penting bagi aktor untuk mengelola presentasi diri agar dapat
mempengaruhi khalayak. Oleh karena itu, Gronbeck (1984, p. 495) mengatakan bahwa
Teori Dramaturgi dapat membantu kita untuk memahami mengapa ‘image’ seorang aktor
politik menjadi sangat penting. Image aktor politik dalam dramaturgi adalah gambaran
yang dapat kita lihat dari aktor tersebut. Hanya gambaran itulah yang kita miliki untuk
menentukan pilihan.
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PR Politik
Public Relations (PR) merupakan penghubung antara organisasi dan publiknya baik publik
internal maupun eksternal untuk menciptakan mutual understanding agar tujuan
organisasi dapat tercapai (Heryanto & Rumaru, 2013, p. 114). Strömbäck & Kiousis (2011,
p.3-4) menyebutkan ada empat definisi dari public relations. Pertama, PR adalah fungsi
manajemen. Kedua, PR adalah aktivitas manajemen komunikasi antara organisasi dan
publiknya. Ketiga, PR adalah hubungan antara organisasi dengan publiknya. Keempat,
hubungan kedua ini bersifat mutualisme.
Dalam politik, ada kebutuhan untuk menjembatani antara aktor politik dengan publiknya
sehingga muncul istilah yang disebut dalam PR Politik. PR Politik menurut Strömbäck &
Kiousis (2011, p.8). merupakan proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi atau
individu aktor politik untuk mencapai tujuan politik, melalui kegiatan komunikasi yang
bertujuan mempengaruhi, membangun, memantapkan, dan menjaga hubungan dan
reputasi dengan publiknya agar publiknya dapat membantu misi dan tujuan politik.
Kegiatan PR Politik yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin saat Debat Pilpres yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah aktivitas manajemen citra. Citra dapat digunakan untuk
mempengaruhi khalayak untuk mengikuti tujuan dari aktor atau organisasi politik. Dalam
melakukan proses PR politik, penting bagi komunikator politik untuk dapat melakukan
persuasi.
Richard Neustadt (1987, p. 27) mengatakan bahwa selain memiliki status dan otoritas,
kekuatan dari presiden adalah kemampuannya untuk mempersuasi. Presiden dikatakan
memiliki power ketika ia dapat mendorong perilaku. Kekuatan seorang presiden tidak
hanya terletak pada tim yang menaunginya, melainkan pribadi dari presiden itu sendiri.
Tanpa memiliki kemampuan persuasi, presiden tidak mampu untuk mendorong
kebijakan, menetapkan agenda publik, dan mengalihkan simpati publik.
Debat pilpres merupakan salah satu ujian yang paling ketat dan sangat mempengaruhi
proses kampanye politik karena dilakukan di akhir masa kampanye (Holbrook, 1999, p.
71). Namun demikian, debat politik masih menjadi bentuk yang paling terlihat dari
kegiatan kampanye dan diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat untuk
pemilih. Sears dan Chafee (1979, dikutip dalam Holbrook, 1999, p. 71) membuktikan
bahwa debat presiden sukses dalam mengkomunikasikan posisi isu masing-masing
kandidat.
Pemilih diasumsikan memiliki sedikit informasi terhadap kandidat (Holbrook, 1999, p. 75).
Oleh karena itu, acara debat calon presiden menjadi penting karena menampilkan
informasi yang sangat berguna untuk para pemilih (p. 449). Harapan dari acara debat
adalah menghasilkan pemilih yang lebih tercerahkan dan memiliki alasan kuat memilih
kandidat (p. 449). Sehingga, penting bagi kandidat untuk terlibat dengan isu yang melekat
pada masyarakat supaya dapat memberikan informasi politik yang tepat. Pengetahuan
akan isu menjadi modal utama dalam menjawab pertanyaan debat. Jika kandidat tidak
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memiliki pengetahuan terhadap isu tertentu, khalayak akan membaca seberapa dalam
kompetensi yang dimiliki kandidat.
Selain itu, kemampuan menjawab suatu isu dapat dikaitkan dengan bagaimana aktor
mengambil keputusan terhadap isu tersebut jika nantinya terpilih. Masyarakat dapat
memproyeksikan seberapa besar isu tersebut teratasi nantinya lewat jawaban pada saat
ajang debat. Jika jawaban tidak memuaskan, masyarakat kemungkinan akan ragu akan
kemampuan kandidat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sebaliknya, jika
kandidat memahami isu dengan baik, masyarakat memiliki keyakinan bahwa kandidat
bisa mengatasi masalah tersebut.
Debat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia diselenggarakan di bawah naungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bekerja sama dengan stasiun TV swasta (Damayanti,
2015, p. 155). Debat calon presiden dan wakil presiden menjadi kegiatan kampanye
politik yang berfungsi bagi kandidat, pemilih, dan sistem politik (p. 156). Debat bukan
hanya ajang untuk tampil di media, melainkan merupakan bagian dari pembelajaran
masyarakat dan diskusi publik. Debat politik adalah hal krusial dalam masa kampanye
pemilihan pemimpin daerah karena lewat debat politik aktor dapat membentuk citra agar
bisa meraih suara pemilih. Oleh sebab itu, aktor harus memiliki kompetensi dan strategi
presentasi diri saat berbicara dengan kandidat lawan dan dengan publik.
Manajemen Impresi
Manajemen impresi adalah sebuah proses pengelolaan kesan yang dilakukan individu
ketika berinteraksi. Teori Manajemen Impresi merupakan pengembangan dari Teori
Dramaturgi karya Erving Goffman dalam bukunyaThe Presentation of Self in Everyday Life.
Goffman (1956, p. 8) menyebutkan bahwa ketika seseorang berhadapan dengan orang
lain, ia akan memiliki motif untuk mencoba mengontrol kesan dan menggunakan teknik
untuk mempertahankan kesan tertentu.
Kesan yang kita buat kepada orang lain sebagian besar menghasilkan pesan yang kita
komunikasikan. Di saat yang bersamaan, cara kita membentuk impresi juga dihasilkan
dari pesan yang disampaikan orang lain, baik verbal maupun nonverbal. Pesan komunikasi
bukan sekadar penentu pembentukan kesan, melainkan juga mengkomunikasikan citra
diri dengan asosiasi tertentu. Misalnya, ketika berhadapan dengan orang dengan jabatan
tinggi, kita turut menyesuaikan diri dengan menampilkan sikap tertentu (DeVito, 2009, p.
71).
Seni pengelolaan kesan menurut adalah upaya untuk menghindari gangguan dan aksi
yang tidak diharapkan ketika berinteraksi (Goffman, 1956). Aksi yang tidak diharapkan
tersebut dapat menimbulkan rasa malu bahkan perselisihan. Goffman (1956, p.133)
menyebutkan bahwa tindakan yang tidak diharapkan itu biasanya tidak dinginkan oleh
aktor yang bertanggung jawab untuk membuatnya, atau dilakukan oleh aktor yang sudah
mengetahui lebih dulu akan konsekuensi yang didapatkan.
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Jones dan Pittman (1982, p. 245) memberi penjabaran taksonomi yang luas dan ditujukan
untuk menangkap perilaku individu dalam mengelola kesan. Taksonomi ini dianggap
paling sesuai untuk menggambarkan perilaku (Bolino dan Turnley, 1999, p. 203). Jones
dan Pittman (1982) membagi taksonomi menjadi lima variabel yaitu, ingratiation,
intimidation, self-promotion, exemplification, dan supplication. Penjabaran indikator dari
setiap variabel mengikuti kerangka taksonomi dari Bolino dan Turnley yang disesuaikan
dalam penelitian Siedharta, Indrayani dan Monica (2017, p. 20-21), yaitu sebagai berikut:
1. Ingratiation
Ingratiation adalah strategi untuk mempresentasikan diri dengan tujuan agar disukai
oleh orang lain. Individu yang memiliki motif agar orang lain tertarik dengan dirinya
akan berusaha menampilkan karakteristik sebagai orang yang hangat, menyukai
humor, bisa diandalkan, mempesona, dan menampilkan physical attractiveness (Jones
dan Pittman, 1982, p. 235).
Indikator ingratiation yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- Memberi salam
- Bersimpati kepada pihak lain
- Mengungkapkan sifat positif yang dimiliki
- Menyatakan persetujuan atas pendapat orang lain
- Menyatakan sesuatu yang bersifat humor
- Memuji pencapaian orang lain
- Mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pemberian orang lain.
2. Intimidation
Intimidation adalah strategi yang dilakukan individu untuk tampil sebagai orang yang
ditakuti oleh pihak lain. Karakteristik yang tampil dari seseorang yang menampilkan
kesan mengintimidasi adalah threat (mengancam) dan anger (menampilkan
kemarahan) (Jones dan Pittman, 1982, p. 249).
Indikator intimidation yang digunakan ddalam penelitian ini adalah:
- Menyatakan rasa marah
- Menyatakan kekuasaan sebagai pemimpin
- Memberi perintah yang mengikat kepada orang lain
- Menyatakan ancaman kepada pihak lain
3. Self-promotion
Strategi ini digunakan untuk mencari pengakuan dari orang lain terhadap kemampuan
diri seorang individu. Seseorang akan mempresentasikan dirinya sebagai orang yang
berkompeten, baik kompetensi secara umum (kecerdasan, fisik) maupun kompetensi
yang spesifik (mengetik, bermain musik, dll). Cara individu menunjukkannya adalah
dengan performance claim, yaitu memberi pernyataan langsung atas kemampuan diri
dan performance accounts, yaitu dengan menunjukkan hasil pekerjaannya kepada
orang lain (Jones dan Pittman, 1982, p. 241).
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4. Exemplification
Exemplification adalah strategi untuk menampilkan diri sebagai orang yang memiliki
integrity (berintegritas) dan moral worthiness (bermoral). Karakteristik dari individu
yang menampilkan strategi ini adalah jujur, disiplin, suka beramal, mau berkorban,
berdedikasi, dan berkomitmen (Jones dan Pittman, 1982, p. 245).
Adapun indikator dari exemplification yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- Mengajak masyarakat untuk berbuat baik
- Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan hanya untuk kepentingan orang banyak
- Menyatakan kejujuran dalam bekerja
- Menampilkan diri sebagai orang yang disiplin saat bekerja
5. Supplication
Supplication menurut Jones dan Pittman (1982, p. 247) adalah strategi pengelolaan
kesan yang dilakukan dengan cara mengungkapkan kelemahan dan
ketergantungannya kepada orang lain. Supplication adalah tindakan untuk terlihat
tidak kompeten untuk mencapai suatu hal yang lebih besar
Indikator dari supplication yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
- Menyatakan kelemahan dan ketidakmampuan untuk bekerja sendiri
- Menyatakan adanya keluhan di saat bekerja
- Meminta bantuan kepada pihak lain

Aktor politik yang memiliki keterampilan melakukan manajemen impresi akan lebih
mudah mempengaruhi publik. Ketika melakukan aktivitas politik, termasuk debat pilpres,
keahlian dalam berpolitik akan membuat aktor politik lebih mudah memahami orang lain
dan menggunakannya untuk mempengaruhi situasi secara efektif. Salah satu elemen
untuk menunjang keterampilan berpolitik yaitu dengan manajemen impresi (Harris,
Zivnuska, Kacmar, dan Shaw, 2007, p. 278).
Pertanyaan penelitian adalah bagaimana manajemen impresi yang ditampilkan oleh
Ma’ruf Amin pada saat Debat Pilpres 2019?

Konsep
Penelitian ini menggunakan indikator dari Zeithaml et al. (2013) untuk membantu
mengukur variabel e-service quality (X), dan untuk mengukur variabel kepuasan
konsumen pada e-commerce (Y) menggunakan indikator dari Ranjbarian et al. (2012).
Berikut ini adalah detail untuk variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini:
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Tabel 1. Konsep Variabel
Variabel
Indikator
Efficiency
Fullfillment
Reliability
E-service
Privacy
quality
Responsiveness
Compensation
Contact
Convenience
Merchandising
Kepuasan
Konsumen
Site design
e-commerce
Security
Serviceability

METODE
Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Neuman (2014, p. 103) membagi jenis
paradigma interpretif di antaranya hermeunitika, konstruktivis, etnometodologi, kognitif,
idealis, fenomenologi, subjektivis, dan sosiologi kualitatif. Penelitian ini berada dalam
ranah interpretif konstruktivis. Dalam memandang realitas sosial, paradigma interpretif
konstruktivis melihat realitas sebagai hasil konstruksi dan interaksi antarmanusia. Oleh
karena itu, pemaknaan dapat beragam tergantung dari karakteristik kelompok yang
membentuknya.
Paradigma konstruktivis dirumuskan oleh Berger dan Luckmann (1967) lewat tulisannya
yang berjudul The Social Construction of Reality. Paradigma konstruktivis mempercayai
bahwa individu membangun pengertian subjektif lewat pengalaman masing-masing
sehingga makna dari sebuah objek dapat beragam (Creswell, 2014, p. 7).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.
Peneliti dalam penelitian kualitatif mempelajari berbagai hal di lingkungan yang mereka
alami, berusaha untuk memahami, menafsirkan makna dari sebuah fenomena Creswell
(2007, p. 37). Penelitian ini disebut deskriptif karena tujuan dari penelitian deskriptif
adalah untuk menggambarkan fenomena dan situasi sosial (Neuman, 2014, p. 38).
Dalam melakukan penelitian mengenai manajemen impresi, peneliti melakukan studi
kasus terhadap salah satu calon wakil presiden, yakni Ma’ruf Amin, dalam situasi Debat
Pilpres 2019. Peneliti akan mengambil sumber data berupa video debat pilpres dan
berbagai literatur akademik untuk membuat pengamatan, penelusuran dokumen, dan
menguraikan hasil penelitian.
Pengumpulan data primer diperoleh dengan teknik studi dokumentasi untuk
mengumpulkan data. Dokumen dalam penelitian ini didapatkan dari rekaman tayangan
televisi Debat Pilpres 2019 pertama, ketiga, dan kelima, yang diakses lewat akun media
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sosial YouTube. Data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku dan
jurnal. Di dalam literatur terdapat konsep yang menunjang argumen peneliti mengenai
objek penelitian.
Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik naratif. Teknik ini merupakan
suatu bentuk penyajian data kualitatif. Neuman (2014, p. 494) menjelaskan, narasi
merupakan bentuk retorika dan penjelasan logis yang generik. Penyajian data merupakan
gabungan dari uraian teoretis dan penjelasan mengenai objek penelitian itu sendiri.
Merujuk langkah analisis data dari Creswell (2007, p. 217), kajian ini menggunakan
langkah analisis data sebagai berikut:









Mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis. Pada tahap ini,
peneliti mengumpulkan video Debat Pilpres 2019 yang pertama, ketiga, dan kelima.
Ketiga acara ini dipilih karena Ma’ruf Amin ikut tampil dalam debat, sedangkan debat
kedua dan keempat hanya melibatkan calon presiden saja. Kemudian, peneliti
melakukan pengamatan menyeluruh pada setiap videonya untuk memahami konteks
dalam Debat Pilpres, serta mencari bagian-bagian di mana Ma’ruf Amin mendapat
kesempatan untuk berargumen. Setelah menetapkan posisi di mana Ma’ruf Amin
mengucapkan argumen, peneliti menuliskan ucapan tersebut (membuat transkrip).
Memperhatikan konten dari data-data yang tersedia. Adapun unit analisis yang
digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama unit analisis untuk
menghasilkan temuan tentang manajemen impresi diambil dari pernyataan Ma’ruf
amin saat melakukan debat capres pertama, kedua, dan ketiga. Kedua, untuk
menangkap aspek dramaturgi panggung depan (setting, appearance, dan manner),
peneliti menggali dari aspek nonverbal kandidat.
Setelah transkrip selesai dilakukan, peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk
menyortir mana ucapan yang bisa dianalisis, dan mana yang tidak dianalisis.
Proses melakukan coding data. Coding adalah proses mengorganisir data dengan
melakukan pengelompokan berdasarkan konsep dan kategori yang sudah
ditentukan. Dalam melakukan coding, peneliti menulis kode yang merepresentasikan
kategori tertentu (labelling). Proses ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama,
peneliti membuat lembar coding sebanyak jumlah potongan transkrip debat yang
ingin dianalisis. Kedua, peneliti memasukkan potongan transkrip debat tersebut ke
dalam lembar coding untuk dianalisis. Ketiga, proses coding. Ketika melakukan
coding, peneliti menandai kalimat yang menunjukkan strategi manajemen impresi
dengan angka, kemudian meletakkan angka yang sama di kategori yang dimaksud.
Mendeskripsikan data. Setelah melakukan coding data, peneliti memaparkan hasil
temuan strategi manajemen impresi yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin. Peneliti
mendeskripsikan strategi apa saja yang nampak dalam transkrip, menjelaskan
indikator yang dipakai, serta bukti dari strategi yang digunakan. Peneliti melakukan
deskripsi dengan cara naratif, yaitu dengan menguraikan penjelasan tentang strategi
apa saja yang digunakan dalam setiap ucapan Ma’ruf Amin, kemudian penunjukkan
bukti kalimat yang dimaksud.
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Interpretasi data. Setelah data dideskripsikan satu per satu, peneliti membuat
interpretasi berdasarkan temuan. Dari hasil analisis akan terlihat kategori apa yang
paling menonjol dan makna dari hal itu jika dikaitkan dengan konteks penelitian.

HASIL
Ingratiation
Tabel 1. Penggunaan Manajemen Impresi Ingratiation
Kategori
Indikator
Ketersediaan

Memberi salam

Bersimpati kepada pihak lain
Mengungkapkan sifat positif
yang dimiliki
Menyatakan
persetujuan

atas pendapat orang lain
Ingratiation Menyatakan sesuatu yang
bersifat humor
Memuji pencapaian orang

lain
Mengungkapkan rasa terima
kasih terhadap pemberian
orang lain
Tabel ini menunjukkan bahwa dalam Debat Pilpres 2019, Ma’ruf Amin menampilkan
kesan ingratiation. Strategi ini bertujuan agar disenangi oleh orang lain. Adapun upaya
yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin terkait dengan strategi ini adalah memberi salam,
bersimpati kepada pihak lain, menyatakan persetujuan atas pendapat orang lain, dan
memuji pencapaian orang lain.
Posisi Ma’ruf Amin saat pilpres tidak berdiri sendiri, melainkan representasi dari kubu
Pasangan Calon Nomor urut 01, sehingga argumennya mewakili pemikiran kubunya. Saat
menyampaikan argumen dalam Debat Pilpres 2019, Ma’ruf Amin ingin agar masyarakat
menyenangi pihaknya (Jokowi – Ma’ruf) dengan cara mengungkapkan keberhasilan
pembangunan yang dilakukan oleh pasangan Capresnya, Joko Widodo, saat memerintah
selama 2014-2019.
Hal ini terbukti dari indikator “memuji pencapaian orang lain” yang banyak muncul
selama debat. Setelah itu, indikator ingratiation terbanyak kedua diikuti dengan
pernyataan memberikan salam, kemudian bersimpati pada pihak lain, dan menyatakan
persetujuan atas pendapat orang lain. Tujuan dari strategi ingratiation adalah supaya
dilihat sebagai orang yang hangat, memiliki selera humor, dapat dipercaya dan
diandalkan, memiliki daya tarik dan pesona (Jones & Pittman, 1982, p. 235), sama halnya
dengan apa yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin. Beliau ingin dilihat sebagai sosok yang
hangat, mengayomi rakyat, dan menampilkan atribut sebagai rohaniwan untuk menarik
pendukungnnya.
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Sebagai contoh, ia kerap mengucapkan salam ketika menyampaikan pernyataan pembuka
dan pernyataan penutup, seperti “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah
sejahtera untuk kita semua”. Kemudian, kalimat pujian kerap diucapkan untuk
membuktikan hasil pekerjaan pasangan Capresnya, seperti mengucapkan kalimat,
“Jokowi-JK telah melakukan banyak hal”, “Pemerintah telah melakukan langkah-langkah
besar yang inovatif”, “tingkat pengangguran saat ini sudah sangat rendah”, dan
sebagainya.
Intimidation
Tabel 2. Penggunaan Manajemen Impresi Intimidation
Kategori

Intimidation

Indikator
Ketersediaan
Menyatakan
rasa
marah
Menyatakan kekuatan
sebagai pemimpin
Memberi
perintah

yang mengikat kepada
orang lain
Menyatakan ancaman
kepada pihak lain

Sikap intimidatif adalah sikap yang paling jarang ditunjukan oleh Ma’ruf Amin dalam
Debat Pilpres 2019. Hal ini disebabkan karena strategi intimidation pada dasarnya ingin
membuat lawan bicara merasa takut dan ingin dipercaya (Jones & Pittman, 1982, p. 238).
Strategi ini jarang ditampilkan oleh aktor karena memang pada dasarnya aktor ingin
merasa disenangi oleh lawan bicaranya.
Dalam hal ini, Ma’ruf Amin tidak menampilkan kesan mengintimidasi karena ingin
disenangi oleh para pengikutnya sehingga bisa memperoleh suara dalam pemilihan
Presiden. Satu-satunya menampilan yang termasuk ke dalam kategori intimidation adalah
ketika K.H. Ma’ruf Amin membahas pertanyaan tentang terorisme seperti contoh berikut:
“Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan
jihad. Oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan
kerusakan, ifsad. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa orang yang melakukan
perusakan di bumi harus dihukum dengan keras”.
Posisinya sebagai Ketua MUI membuatnya dapat menyampaikan imbauan yang mengikat
orang lain.
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Self-promotion

Tabel 3. Penggunaan Manajemen Impresi Self-Promotion
Kategori

Self-promotion

Indikator
Ketersediaan
Memberi pernyataan langsung

atas kemampuan diri
Menunjukkan hasil pekerjaannya

kepada orang lain

Promosi diri adalah upaya untuk menunjukkan kemampuan diri. Berbeda dengan strategi
Ingratiation, yang mana aktor berusaha untuk disukai oleh lawan bicara, self-promotion
ditampilkan untuk membuat orang mempercayai kemampuan seseorang.
Dalam Debat Pilpres 2019, Ma’ruf Amin lebih dominan menampilkan strategi ini
dibanding dengan empat strategi lainnya. Banyak argumen yang diucapkan oleh Ma’ruf
Amin yang termasuk dalam strategi self-promotion. Strategi ini kerap dipakai, karena
sebagai kandidat calon wakil presiden ia mewakili pasangan calon presidennya untuk
menunjukkan hal-hal apa saja yang mampu dilakukan jika ia dipilih untuk memerintah
selama lima tahun mendatang.
Menurut Jones & Pittman (1982, p. 241), self-promotion merupakan upaya meyakinkan
orang lain atas kemampuan diri tanpa mengintimidasi. Self-promotion dilakukan dengan
tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Dalam konteks rangkaian Debat
Pilpres 2019, Ma’ruf Amin melakukan pengelolaan kesan self-promotion dengan cara
menyatakan pernyataan langsung atas kemampuan diri dan menunjukkan hasil pekerjaan
kepada orang lain.
Ma’ruf Amin menunjukkan kemampuan dirinya dengan beberapa cara. Pertama, ia
menggunakan istilah tertentu sebagai cara menampilkan bahwa dirinya mengikuti
perkembangan zaman. Kedua, ia menyatakan target yang akan dicapainya, misalnya
penggunaan istilah “DUDI” yang merupakan singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia
Industri. Ia juga menggunakan frase asing seperti ten-years challenge yang artinya adalah
tantangan sepuluh tahun kemudian. Dalam konteks ini, Ma’ruf Amin menyiratkan bahwa
Joko Widodo dapat mengatasi permasalahan dan tantangan di Indonesia selama sepuluh
tahun, yang mana lima tahun ke depan akan diisi oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf. Selain itu,
ia menggunakan istilah Dewi-Dedi yang mana merupakan singkatan dari Desa Wisata dan
Desa Digital. Ma’ruf Amin juga melontarkan istilah dalam dunia digital seperti
infrastruktur langit dan unicorn.
Strategi self-promotion kedua yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin adalah menunjukkan hasil
pekerjaannya kepada khalayak. Penggunaan strategi ini dapat dilihat ketika ia
menyebutkan program-program yang sudah dirancang, misalnya Kartu Indonesia Pintar
Kuliah, Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, Badan Riset Nasional, dana abadi riset,
dan Gerakan Masyarakat Sehat.
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Exemplification
Tabel 4. Penggunaan Manajemen Impresi Exemplification
Indikator
Ketersediaan

Mengajak masyarakat untuk berbuat baik
Menyatakan bahwa tindakan yang
dilakukan hanya untuk kepentingan orang
banyak
Exemplfication
Kategori

Menyatakan kejujuran dalam bekerja



Menampilkan diri sebagai orang yang
disiplin saat bekerja.

-

Perilaku exemplification hampir serupa dengan self-promotion karena sama-sama
bertujuan ingin dihargai dan dikagumi. Perbedaannya adalah perilaku exemplification
ingin menampilkan kesan sebagai orang yang memiliki integritas dan moral yang baik
(Jones & Pittman, 1982, p. 245).
Dalam Debat Pilpres 2019, Ma’ruf Amin juga menampilkan manajemen impresi
exemplification. Ada dua kategori yang ditampilkan dalam menyatakan argumennya
selama debat, yaitu mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan menyatakan bahwa
tindakan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak.
Ini sama seperti yang dikatakan oleh Jones & Pittman bahwa aktor yang menunjukkan
kesan exemplification tampil sebagai orang yang berbudi luhur dan diibaratkan seperti
martir yang mau berkorban untuk banyak orang (1982, p. 245). Ma’ruf Amin juga
beberapa kali menyatakan secara tersurat bahwa program-program yang dilakukannya
untuk kepentingan masyarakat, seperti contoh berikut:
“Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara
total, salah satunya penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan
yang tumpang tindih dan membuat peraturan yang berkualitas yang
menguntungkan rakyat, memudahkan rakyat, dan akan memberikan peluang
terhadap investasi dan UKM.”
Dalam argumen tersebut, Ma’ruf Amin menyebutkan kata “memudahkan rakyat” dan
“menguntungkan rakyat” lewat terobosan yang akan dilakukan. Keberpihakannya kepada
masyarakat dibuktikan lewat reformasi hukum, seperti yang dituliskan oleh Jones &
Pittman (1982, p. 246), kalau perilaku exemplifiers salah satunya dibuktikan dari
mengubah regulasi dan mengobarkan semangat revolusi.
Dalam masa kampanye menjadi wajar apabila calon kandidat menampilkan diri sebagai
orang yang berpihak kepada masyarakat. Kaid (2008, p. 58) menjelaskan bahwa pesan
kampanye politik biasanya menekankan fokus kandidat pada tindakan untuk
menyejahterakan kelompok yang rentan dan berbagai aksi kebajikan.
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Supplication

Tabel 5. Penggunaan Manajemen Impresi Supplication
Kategori

Indikator

Supplication

Menyatakan kelemahan dan
ketidakmampuan
untuk
bekerja sendiri
Menyatakan adanya keluhan
disaat bekerja
Meminta bantuan kepada
pihak lain

Ketersediaan



Strategi supplication adalah strategi untuk menampilkan kesan kelemahan dan
kebergantungan diri dengan tujuan mendapatkan bantuan atau dukungan dari pihak
(Jones & Pittman, 1982, p. 247). Kalimat yang menyiratkan strategi ini pada Debat Pilpres
2019 lalu biasanya terletak di tengah hingga akhir argumen, seperti ketika Ma’ruf Amin
menyebutkan beberapa lembaga yang dapat dilibatkan, menyatakan permohonan doa
restu, mengajak partisipasi masyarakat dalam memerangi hoaks.
Ini salah satunya diucapkan oleh K.H. Ma’ruf Amin pada pesan penutup debat ketiga
sebagai berikut:
“Oleh karena itu, kami mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia agar
cita-cita dan niat kami dengan seizin Allah dapat terwujud. Kami juga mengajak
kita semua untuk melawan dan memerangi hoax karena hoax adalah merusak
tatanan Bangsa Indonesia.”
Strategi ini disebut sebagai pilihan terakhir yang dapat digunakan untuk meraih simpati
publik. Sebagai sosok rohaniwan sekaligus calon pemimpin bangsa, Ma’ruf Amin
mengucapkan imbauan dan memohon dukungan dari simpatisannya. Penampilan kesan
sebagai seseorang yang memiliki ketidakberdayaan dinilai efektif untuk mendapatkan
simpati publik (Jones & Pittman, 1982, p. 260). Hal ini juga dapat digunakan untuk
membentuk sebuah kewajiban dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat (p. 247).
Ajakan Ma’ruf Amin dalam memerangi hoaks sesuai dengan konteks pada saat itu, karena
pada masa kampanye hoaks kerap muncul untuk menggiring opini publik.
Meski demikian, Kaid (2008, p. 59) menilai bahwa meski strategi ini menjadi alternatif
untuk menciptakan kesan sebagai pemimpin, strategi ini tidak dijadikan hal yang utama
untuk ditonjolkan dalam aktivitas kampanye politik. Hal ini karena supplication sebetulnya
merupakan bentuk kesan yang menampilkan hal negatif (kekurangan diri, kebutuhan
akan bantuan orang lain), sehingga tidak cocok ditampilkan dalam kampanye yang banyak
membutuhkan penampilan kesan positif.
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PEMBAHASAN
Dramaturgi Ma’ruf Amin dalam Debat Pilpres 2019
Dalam Teori Dramaturgi, manusia diibaratkan sedang bermain dalam panggung drama.
Panggung drama dibagi menjadi dua area, panggung depan dan panggung belakang.
Sama seperti halnya aktivitas manusia. Goffman (1956, p. 13), menyebutkan bahwa
manusia diibaratkan sebagai aktor yang bermain dalam performance (panggung drama).
Panggung depan adalah area di mana aktor melakukan penampilan. Dalam menampilkan
diri di panggung depan, aktor mempertahankan dan memberikan standar tertentu.
Sementara panggung belakang adalah area di mana aktor dapat menghentikan aktivitas
di panggung depan.
Konsep manajemen impresi berada dalam area panggung depan seorang aktor.
Manajemen impresi adalah kondisi ketika seorang aktor meninggalkan panggung
belakang menuju area di mana harus berhadapan dengan audiens sehingga aktor
menciptakan perilaku tertentu (Goffman, 1956, p. 73).
Dalam kaitannya dengan Debat Pilpres 2019, yang dimaksud dengan performance adalah
sebuah penampilan debat yang dilakukan oleh para peserta debat. Ketika memasuki
arena, para kandidat Capres dan Cawapres harus membangun citra diri sebaik mungkin
agar memperoleh feedback yang positif dari audiens. Feedback tersebut dapat berupa
persepsi positif, disenangi dan disukai oleh audiens, diakui kompetensinya oleh
masyarakat, terlihat sebagai sosok yang memiliki integritas, hingga pada akhirnya
mendapat dukungan untuk menaikkan elektabilitas. Untuk mendapatkan feedback ini,
maka kandidat Capres dan Cawapres dapat melakukan impression management
(manajemen pengelolaan kesan).
Di penelitian ini, analisis panggung depan Ma’ruf Amin telah dilakukan untuk melihat citra
diri apa yang ingin beliau coba tunjukkan dalam Debat Pilpres. Setelah dianalisis, Ma’ruf
Amin lebih dominan menunjukkan citra diri sebagai sosok yang memiliki kemampuan
dalam berbagai bidang. Hal ini ditunjukkan untuk meyakinkan target audiens bahwa
beliau tidak hanya memiliki pengetahuan dalam bidang agama dan politik, tapi juga
memahami persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keuangan,
investasi, industri, KKN dan terorisme.
Dalam kaitannya dengan teori dramaturgi, panggung depan menurut Goffman terdiri dari
tiga aspek, yaitu setting, appearance, dan manner. Setting adalah kondisi, tempat, dan
hal-hal yang melekat pada tampilan depan personal dari aktor itu sendiri, seperti pakaian,
jenis kelamin, ras, bentuk tubuh, tutur kata, ekspresi wajah, dan gesture. Appearance
diartikan sebagai penampilan status dan peran sosial di mana aktor itu berada. Misalnya,
saat berada dalam lingkungan masyarakat, aktor akan berperan sebagai anggota
lingkungan. Saat di kantor, aktor akan menampilkan diri sebagai karyawan sesuai dengan
jabatannya. Manner adalah sebuah rangsangan untuk mengingatkan aktor terkait dengan
perilaku apa saja yang sesuai dengan peran yang sedang dijalankan (Goffman, 1956, p.
14-15).
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Ada beberapa hal yang dapat dikaitkan mengenai panggung depan yang dilakukan oleh
Ma’ruf Amin saat Debat Pilpres 2019. Pertama, setting yang diciptakan oleh Ma’ruf Amin
sebagai aktor dalam arena debat adalah tampilan seperti seorang ulama. Ma’ruf Amin
memakai sarung yang dipadukan dengan atasan/jas putih, lengkap dengan kain yang
melingkar di leher atau bahunya. Hal ini ia tampilkan dalam tiga debat yang beliau
lakukan. Busana ini konsisten dikenakan bisa jadi karena beberapa hal. Pertama, saat
Ma’ruf Amin menjadi calon wakil presiden, identitas diri sebagai ulama masih melekat.
Kedua, busana sarung tersebut bertujuan menguatkan citra politik pasangan capresnya.
Gambar 1. Busana Ma’ruf Amin saat Debat Pilpres

Sumber: https://katadata.co.id
Untuk appearance, dalam debat putaran pertama ini, Ma’ruf Amin tampil berpasangan
dengan Jokowi, sehingga terlihat jelas bahwa tokoh utama yang bertanding adalah
pasangan calon presiden, yaitu Jokowi dan Prabowo. Ditambah lagi, Ma’ruf Amin yang
memiliki latar belakang seorang ulama tampil mendampingi petahana di debat perdana.
Oleh karena itu, dalam debat perdana ini beliau lebih banyak berperan sebagai
pendamping Jokowi, bukan aktor debat utama.
Dalam aspek manner, Ma’ruf Amin memiliki forum berbicara yang lebih sedikit dibanding
Jokowi. Sebagai pendamping, beliau lebih banyak mengkonfirmasikan, menegaskan, dan
mendukung pernyataan Jokowi. Perihal substansi, dalam debat perdana ini, Ma’ruf Amin
fokus pada isu mengenai penanganan terorisme dengan cara yang lebih humanis. Saat
memaparkan argumentasi, pesan-pesan tentang radikalisme diucapkan dengan runut
karena terbiasa memberi dakwah dan ajaran agama.
Dalam debat ketiga, panggung debat hanya menampilkan calon wakil presiden. Dengan
menampilkan hanya calon wakil presiden yang bertanding, Ma’ruf Amin pun menjadi
sorotan. Beliau tampil dengan jarak usia, profesi, dan rekam jejak yang kontras dengan
lawan debatnya, Sandiaga Uno. Ma’ruf Amin tampil sebagai sosok senior dengan profesi
ulama/kiai yang masih melekat, sekaligus memposisikan diri sebagai calon wakil presiden
yang mendampingi Jokowi. Sehingga, dapat terlihat beliau tampak mengerahkan seluruh
kemampuan dan pengetahuannya untuk merespons setiap pertanyaan dan sanggahan
dari lawan debat.
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Pada debat kelima, meski Ma’ruf Amin tampil kembali bersama Jokowi, beliau dapat
mempresentasikan diri lebih baik dibanding debat pertama. Ada konsistensi pengelolaan
kesan dari debat ketiga, yaitu dominan menggunakan manajemen impresi self-promotion
sebagai upaya mempromosikan program yang akan dijalankan.
Terakhir, terkait dengan manner, beliau tampil sebagai sosok yang bersahaja namun
berusaha tegas ketika membahas isu-isu tertentu, seperti terorisme. Ini terbukti dari
tempo bicaranya yang sedang, tidak terburu-buru, dan tidak emosional.
Dalam beberapa kali penampilan, beliau nampak menunjukkan emosinya, terutama pada
saat debat ketiga, ketika waktu yang diberikan oleh moderator untuk berbicara sudah
habis. Hal ini karena manajemen waktu dalam debat terbuka belum dilakukan dengan
optimal, sehingga mengurangi efisiensi waktu dan pesan yang ingin disampaikan. Selain
itu, terdapat perbedaan latar belakang dan usia dengan lawan debatnya, Sandiaga Uno,
sehingga membuat Ma’ruf Amin dapat tampil percaya diri untuk mengkritisi argumen
lawan debatnya.
Kritik
Sebuah teori atau konsep yang berkembang di beberapa dekade lalu akan mengalami
ketidaksesuaian jika diimplementasikan dengan kondisi masa kini. Teori Dramaturgi pada
mulanya khusus menganalisis situasi sosial yang mana terdapat pemetaan jelas mengenai
peran-peran si aktor yang berinteraksi. Selain itu, Goffman menekankan bahwa adanya
panggung depan, di mana si aktor mengendalikan kesan dan pesan, serta adanya
panggung belakang tempat si aktor mempersiapkan diri serta sebagai sisi lain kehidupan
aktor yang tidak diperlihatkan di depan.
Jika melihat perkembangan teknologi komunikasi di era saat ini, panggung drama tidak
hanya sebatas podium dan arena. Media sosial dapat menjadi panggung bagi aktor politik
untuk menjalankan perannya. Sifatnya yang dapat dipersonalisasi juga membuat media
sosial dapat berfungsi sebagai ruang publik karena dapat diakses oleh siapa saja, sekaligus
ruang privat di mana si aktor dapat menunjukkan sisi lain (panggung belakang) untuk
ditampilkan. Dengan demikian, area panggung belakang juga dapat berfungsi sebagai
panggung depan seorang aktor. Sebagai contoh, jika merujuk pada studi kasus penelitian
ini, Ma’ruf Amin dalam media sosial (Instagram) menampilkan kedua panggung yang
menyatu dan sudah tertanam di benak publik, yakni identitas sebagai rohaniwan
sekaligus calon wakil presiden. Oleh karena itu, perlu adanya indikator untuk
menyempurnakan konsep dramaturgi yang lebih relevan.
Implikasi Teoritis
Studi kasus mengenai penampilan Ma’ruf Amin dalam debat pilpres dapat menjadi
gambaran yang cukup relevan untuk untuk menjelaskan Teori Dramaturgi dari Goffman.
Dalam hal ini, Ma’ruf Amin berperan sebaga aktor yang berlaga, sesi debat merupakan
drama yang ditampilkan, dan panggung debat adalah tempat melakukan drama tersebut.
Melalui penggambaran tersebut diharapkan kajian ini bisa memberikan wawasan baru
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tentang kajian dramaturgi dalam komunikasi politik, khususnya pada momentum
pemilihan presiden.
Implikasi Praktis
Debat pilpres merupakan salah satu sarana bagi figur politik untuk melakukan aktivitas PR
politik. PR politik dilakukan untuk membangun hubungan antar aktor politik dan
publiknya supaya misi komunikasi politik dapat tercapai. Adapun misi dari aktor dalam
panggung debat pilpres adalah untuk menampilkan diri sebagai sosok yang kompeten
untuk memimpin. Dalam upaya memenangkan panggung kontestasi pemilihan presiden,
capres dan cawapres perlu menampilkan berbagai hal untuk meyakinkan publik, salah
satunya dengan mengelola kesan.
Kelima strategi dari Jones dan Pitmann dalam uraian di atas masing-masing memiliki
tujuan untuk menampilkan berbagai karakter yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk
opini khalayak mengenai kandidat. Studi kasus penelitian ini memberi gambaran
bagaimana Ma’ruf Amin berupaya meyakinkan publik bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf mampu
memimpin bangsa dengan cara menampilkan karakter dan kesan-kesan tertentu, baik
lewat pernyataan dan sanggahan maupun dari penampilannya. Oleh karena itu, strategi
Jones dan Pitmann ini juga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas PR politik dalam
situasi interaksi langsung dengan khalayak seperti dalam debat pilpres, orasi, pidato,
aktivitas di media sosial, dan sebagainya.

SIMPULAN & KETERBATASAN
Manajemen impresi merupakan sebuah proses komunikasi di mana aktor berusaha
menampilkan gambar diri untuk menciptakan kesan tertentu terhadap orang lain.
Manajemen impresi merupakan bagian dari pengelolaan citra (pencitraan). Pengelolaan
citra penting bagi seorang aktor politik untuk bisa mencapai tujuan komunikasi. Hal ini
pun dilakukan oleh Ma’ruf Amin sebagai kandidat Wakil presiden periode 2019-2024.
Dalam Debat Pilpres 2019 yang diselenggarakan pada masa kampanye, kandidat terpilih
akan melakukan upaya penciptaan kesan diri lewat argumen yang dilontarkan. Beberapa
kesan (impresi) dimunculkan dalam argumen dengan tujuan tertentu tergantung dari
gambar diri yang ditampilkan.
Ma’ruf Amin menampilkan lima kesan sesuai dengan strategi manajemen impresi Jones &
Pittman (1982) ketika berargumen dalam Debat Pilpres 2019 untuk mengkampanyekan
visi, misi, dan program yang akan dijalankan. Kelima strategi tersebut adalah ingratiation
(supaya disenangi), intimidation (strategi intimidasi agar disegani), self-promotion
(strategi promosi diri agar dipercaya atas kemampuannya), exemplification (strategi
mencontohkan diri agar terlihat mulia), supplication (strategi memohon bantuan agar
mendapat dukungan).
Dari hasil analisis, strategi self-promotion adalah hal yang paling dominan dilakukan oleh
Ma’ruf Amin, kemudian diikuti oleh strategi ingratiation. Strategi supplication muncul di
urutan ketiga. Urutan keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh strategi
exemplification dan intimidation. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa Ma’ruf Amin
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menampilkan kesan sebagai orang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang dengan
tujuan mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa dirinya mampu bertugas sebagai
wakil presiden periode 2019-2024.
Cara penampilan kesan dengan strategi self-promotion dan ingratiation ini banyak
dilakukan oleh Ma’ruf Amin karena beberapa hal. Pertama, Ma’ruf Amin merupakan
calon wakil presiden pertama yang datang dari kalangan rohaniwan, sehingga untuk
membuat pendukungnya mempercayai kemampuan dirinya akan isu-isu negara, strategi
manajemen impresi self-promotion adalah cara yang paling tepat untuk digunakan.
Kedua, strategi ingratiation digunakan untuk mempresentasikan diri agar disukai oleh
orang lain. Strategi ini termasuk strategi yang paling banyak muncul dari debat yang
dilakukan oleh Ma’ruf Amin karena indikator yang ditampilkan pada strategi ini berupaya
memberikan kesan positif sehingga kandidat dapat disenangi oleh lawan bicaranya.
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berupaya menganalisis setiap dokumen dengan
saksama. Namun terdapat beberapa hal yang mempengaruhi proses jalannya penelitian
ini sehingga penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Penelitian ini bersifat
konstruktivis interpretif sehingga analisis bersifat subjektif sesuai dengan pemahaman
peneliti terhadap perilaku objek penelitian dan kesesuaiannya terhadap teori.
Penelitian ini hanya fokus menangkap manajemen impresi melalui aspek verbal. Apabila
melihat keseluruhan teori dramaturgi Goffman, manajemen impresi juga dapat dilihat
dari aspek nonverbal. Dalam penelitian ini, penjelasan aspek nonverbal untuk menangkap
impresi yang diciptakan oleh Ma’ruf Amin dalam debat pilpres masih terbatas. Selain itu,
karena analisis dramaturgi juga melibatkan area panggung belakang yang memberikan
pengaruh pada penampilan aktor, maka penggambaran kondisi dramaturgi secara utuh
masih perlu penyempurnaan.
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Abstrak
Citra perusahaan yang baik di mata publik menjadi salah satu faktor yang harus
diperhatikan di tengah persaingan bisnis saat ini. Bagi perusahaan fintech lending yang
bergerak pada layanan keuangan dan beroperasional secara online, trust dan citra positif
dari pengguna atau calon pengguna menjadi hal yang penting. Membangun trust dan
citra positif merupakan fungsi dari public relations dalam sebuah perusahaan. Melalui
penelitian ini akan dilihat bagaimana praktisi public relations Investree menjalankan
aktivitas PR dalam rangka mengelola citra perusahaan. Penelitian ini menggunakan
paradigma interpretif dan pendekatan kualitatif, dengan wawancara sebagai metode
utama dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi PR di
Investree sudah dijalankan secara strategis dengan aktivitas PR yang paling dominan
dilakukan adalah media relations, customer relations, dan content and brand
management. Akan tetapi, aktivitas lainnya seperti community relations, government
relations, corporate social responsibility dan lain sebagainya juga dilakukan oleh tim
lainnya dalam departemen Marketing & Communications. Selanjutnya, semua tools PR
juga telah dimanfaatkan oleh tim PR Investree, mulai dari controlled PR, uncontrolled PR,
dan juga semi-controlled PR, termasuk salah satunya adalah media sosial dalam
mengelola citra positif di mata publik.
Kata Kunci: Citra, Public Relations, Fintech Lending, Media Relations, PR Tools

Abstract
A good corporate image in public is one factor that must be considered in the midst of
business competition today. For fintech lending companies engaged in financial services
and operating online, trust and positive image of users or prospective users is important.
Building trust and a positive image are the function of public relations in a company.
Through this research, it will be seen how the public relations practitioner in Investree
carries out public relations activities in order to manage the company's image. This
research uses interpretive paradigms and qualitative approaches, with interviews as the
main method of data collection. The results showed that the PR position at Investree had
been carried out strategically with the most dominant PR activity carried out were media
relations, customer relations, and content and brand management. However, other
activities such as community relations, government relations, corporate social
responsibility and so on are also carried out by other teams in the Marketing &
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Communications department. Furthermore, all PR tools have also been utilized by
Investree PR team, ranging from controlled PR, uncontrolled PR, and semi-controlled PR,
including one of which is social media in managing positive images in the public eye.
Keywords: Image, Public Relations, Fintech Lending, Media Relations, PR Tools

PENDAHULUAN
Persaingan bisnis yang ketat saat ini membuat setiap institusi atau bisnis harus dapat
memperkuat citra perusahaan sebagai bentuk pembeda dengan institusi lainnya (Cimcek,
2017). Citra dan reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika membahas
mengenai suatu perusahaan atau institusi. Membangun citra perusahaan yang baik
merupakan hal yang penting karena akan memberikan keuntungan bagi sebuah
perusahaan (Amegbe, Owino, & Kerubo, 2017). Pembangunan citra perusahaan
merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh public relations dalam sebuah
perusahaan.
Public relations merepresentasikan instrumen promosi dan komunikasi yang penting,
serta memiliki potensi signifikan dalam membangun public awareness, menciptakan
preferensi, dan melakukan reposisi serta mengelola produk bagi sebuah perusahaan
(Olariu, 2017). Abratt (1989) menjelaskan bahwa perusahaan perlu lebih
mempertimbangkan penggunaan komunikasi dalam mencapai tujuan dan mengukuhkan
posisi di mata stakeholder.
Selain itu, pada saat ini posisi public relations menjadi sangat penting bagi sebuah
perusahaan, tidak hanya untuk membangun citra, tetapi juga dalam keberlangsungan
perusahaan atau corporate sustainability (Rivero & Theodore, 2014). Hal ini tentu berlaku
bagi setiap industri yang ada saat ini, termasuk industri fintech lending yang bergerak
dalam layanan keuangan dan sedang berkembang saat ini.
Financial technology atau fintech dapat dikatakan sebagai industri yang masih tergolong
baru di Indonesia. Fintech sendiri merupakan gabungan dari dua industri, yaitu financial
dan technology. Sebagai perusahaan teknologi, fintech sangat mengedepankan inovasi.
Akan tetapi, sebagai perusahaan finansial atau keuangan, fintech jelas diharuskan untuk
mengedepankan trust atau kepercayaan dari pelanggannya.
Bravo, Montaner, & Pina (2012) menjelaskan bahwa dalam institusi keuangan, citra
perusahaan harus dipertimbangkan sebagai salah satu tools strategis yang dapat
mempermudah pencapaian kesuksesan untuk jangka panjang. Hal ini dikarenakan
layanan keuangan merupakan bentuk layanan intangible, maka institusi keuangan harus
dapat membangun brand yang kuat sebagai bentuk pengurangan terhadap risiko persepsi
dari pengguna (O’Loughlin and Szmigin, 2005; Chernatony and Cottam, 2006).
Beberapa penelitian terdahulu juga telah menunjukkan pentingnya pembangunan citra
perusahaan bagi sebuah institusi keuangan, khususnya pada industri perbankan, misalkan
bagaimana citra perusahaan mempengaruhi keberhasilan operasional sektor perbankan
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(Khvtisiashvili, 2012). Selain itu, citra perusahaan juga mempengaruhi niat pelanggan atau
calon pelanggan suatu institusi keuangan untuk menggunakan layanan yang ditawarkan
(Linh, Yen, Nhung, & Tam, 2017).
Pengelolaan citra perusahaan dalam industri fintech lending di Indonesia juga menjadi
lebih penting diperhatikan setelah pada Agustus hingga Desember 2019 muncul berbagai
pemberitaan di media massa terkait penggunaan data nasabah dan penagihan yang
dilakukan secara tidak etis oleh perusahaan fintech lending. Pada kenyataannya,
perusahaan fintech yang melakukan hal tersebut merupakan perusahaan fintech lending
yang belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dapat dikatakan
ilegal. Tidak hanya itu, mereka juga cenderung memberikan fasilitas pinjaman konsumtif
bagi penggunanya. Hal ini dapat berdampak pada citra perusahaan fintech lending yang
telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan yang memiliki model bisnis B2B atau
menyediakan pinjaman produktif, seperti salah satunya adalah Investree. Hal ini
dikarenakan pemberitaan pada media massa hanya menyebutkan fintech lending. Di
dalam fintech lending sendiri juga masih terdapat banyak kategorisasi. Oleh karena itu,
pengelolaan citra perusahaan yang baik tentu harus dilakukan oleh perusahaan fintech
lending, termasuk positioning perusahaan untuk membedakan perusahaan dengan
fintech lending yang bermasalah.
Di era persaingan bisnis yang ketat dan informasi yang dapat dengan mudah menyebar
saat ini, membangun dan mempertahankan citra dan reputasi yang baik tentu menjadi
tantangan sendiri bagi perusahaan. Sebagai bagian dari industri keuangan, tentu industri
fintech lending juga akan membutuhkan citra perusahaan yang baik dalam mendukung
dan meningkatkan kepercayaan dari pengguna maupun calon pengguna layanan yang
ditawarkan.
Pengelolaan citra perusahaan adalah kunci utama dalam mengamankan dan mengelola
kepercayaan dari publik (Abratt, 1989). Oleh karena itu, strategi yang tepat dan peran
public relations dalam membangun dan mempertahankan citra menjadi penting.
Berangkat dari penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa memang citra adalah
konsep penting bagi sebuah perusahaan, maka penelitian ini akan membahas aktivitas
public relations yang dijalankan oleh industri fintech lending dalam mengelola citra
perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kebaruan pada objek kajian penelitian,
yaitu industri fintech lending yang masih tergolong baru. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran bagaimana praktisi public relations di Investree sebagai
perusahaan fintech lending mengelola citra perusahaan melalui aktivitas-aktivitas public
relations.

TINJAUAN PUSTAKA
Public Relations
Sesuai dengan namanya, public relations adalah segala hal yang berkaitan dengan
membangun dan menjaga hubungan atau relasi dengan publik (Singh & Pandey, 2017).
Saat ini public relations telah dipandang sebagai alat penting dalam menciptakan
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kehendak baik dan sikap saling pengertian antara pelanggan, karyawan, dan publik umum
(Smith, 2016). Tema pembahasan dalam public relations memang masih pada
penggunaan komunikasi untuk membangun dan mempertahankan kehendak baik. Seiring
berjalannya waktu, tema bahasan dalam public relations juga semakin berkembang,
termasuk komponen umum dalam public relations saat ini yang mencakup manajemen,
organisasi, dan publik (Sandin & Simolin, 2006).
Olariu (2017) menyebutkan bahwa public relations dapat memiliki dampak yang kuat
terhadap kesadaran publik, dengan biaya yang dikeluarkan melalui iklan. Contohnya
adalah publisitas oleh media terhadap perusahaan atas informasi yang disampaikan. Lynn
(1999) berargumen bahwa aktivitas PR jelas dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi
institusi keuangan karena menciptakan trademark dan brand awareness dalam
komunitas.
Dalam praktik industri, dapat dikatakan bahwa goals atau objective dari setiap public
relations dapat berbeda karena disesuaikan dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh
perusahaan. Secara umum, tujuan atau goals public relations dapat terbagi menjadi tiga,
yaitu reputation management goals, relationship management goals, dan task
management goals (Serbanica, 2008).
Singh & Pandey (2017) menjelaskan bahwa PR dalam menjalankan fungsinya, dapat
diklasifikasikan sesuai dengan publik yang disasar. Contohnya adalah community
relations, employee relations, government relations, financial relations, media relations,
dan public affairs. Dalam institusi keuangan, customer relations juga dilihat sebagai salah
satu fungsi dan strategi public relations yang sangat penting dalam mempertahankan
pelanggan (Nwogwugwu, 2017).
Hutton (1999) mengembangkan tiga dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis
fungsi PR, yaitu interest, initiative, dan image. Ketika aktivitas PR dianalisis menggunakan
kerangka tersebut, maka dapat dijabarkan enam praktik PR yang relatif berbeda, yaitu
persuasi, advokasi, informasi publik, cause-related public relations, manajemen citra dan
reputasi, serta manajemen hubungan (Sandin & Simolin, 2006).
Dalam praktiknya, Wells, Burnett, & Moriarty (2003) membagi tools PR ke dalam tiga
kategori, yaitu controlled PR, uncontrolled PR, dan semi-controlled PR. Contoh tools dalam
controlled PR adalah materi publikasi (brosur, flyer, majalah internal), laporan tahunan,
display, kegiatan pameran, product placements, pembicara/narasumber, foto, dan
berbagai event. Sedangkan, untuk tools dalam uncontrolled PR terdiri dari publisitas, baik
di media siar atau cetak, press release and conferences, media advisory, artikel bylined,
dan kegiatan atau program interview.
Terakhir, untuk semi-controlled PR sendiri berupa special events dan partisipasi
sponsorship, komunikasi digital (websites dan chat rooms). Tidak hanya itu, word-ofmouth juga menjadi salah satu semi-controlled PR tools. Hal ini dikarenakan selain dapat
membawa pelanggan baru dan memperkuat branding, pesan komunikasi pada word-of-
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mouth juga dapat menjadi lebih kompleks dan tidak dapat dikontrol karena reaksi publik
yang tidak dapat diprediksi (Subramanian, 2018).
Seiring perkembangan zaman, konsep public relations kini juga telah berkembang dan
melahirkan konsep baru, yaitu cyber public relations (CPR) yang berfokus pada
komunikasi digital, seperti penggunaan media sosial (Sutrisno, Astuti, & Rahmanto, 2019).
Citra dalam Industri Finansial
Pertama kali dimulai oleh Newman (1953) dan Boulding (1956), kini pembahasan
mengenai konsep-konsep pada level korporat sudah menjadi hal yang umum, seperti
konsep citra dan identitas perusahaan (Bravo, Montaner, & Pina, 2012). Citra adalah
akumulasi dari semua penilaian yang ada di benak publik sehubungan dengan sifat yang
terkait dengan perusahaan tertentu yang mengacu pada kompilasi dari semua analisis
yang terkait dengan cara perusahaan diakui dan dirasakan oleh publik (Bozkurt, 2018).
Untuk mempermudah pemahaman mengenai pengertian citra perusahaan, maka Zhang
(2015) menjelaskan definisi dari citra dengan menggunakan empat perspektif, yaitu
definisi, makna dan pesan, personifikasi, dan elemen kognitif dan psikologi.
Citra perusahaan bukanlah sesuatu yang dapat dicetak atau diperoleh begitu saja
(Subagiyo, 2016), namun diperlukan adanya upaya komunikasi yang dilakukan oleh
perusahaan (Gray & Balmer, 1998). Kennedy (1977) menjelaskan bahwa citra perusahaan
terbentuk dari kontak dan pengalaman personal yang dirasakan oleh stakeholder
eksternal sesuai dengan konsistensi pesan citra yang dibentuk oleh stakeholder internal.
Abratt (1989) menjelaskan bahwa citra memiliki keterkaitan erat dengan personalitas dan
identitas perusahaan. Ketiga konsep inilah yang kemudian akan menjelaskan proses
manajemen citra perusahaan, dimulai dari personalitas perusahaan yang dikembangkan
menjadi identitas perusahaan dan akan menghasilkan citra perusahaan sebagai bentuk
feedback dari publik terhadap komunikasi personalitas dan identitas perusahaan (Abratt,
1989).
Menurut Triwilopo (2016), perusahaan harus memperhatikan citra karena sifatnya yang
lebih mudah untuk berubah dibandingkan dengan reputasi, serta lebih dekat dan
bersentuhan dengan publik eksternal. Selain itu, citra perusahaan memiliki keterkaitan
yang erat dengan identitas perusahaan dan persepsi stakeholder.
Abratt (1989) menyebutkan bahwa memelihara citra perusahaan adalah kunci utama
dalam mengamankan dan mengelola kepercayaan dari publik. Selain itu, perusahaan
perlu lebih mempertimbangkan penggunaan komunikasi dalam mencapai tujuan dan
mengukuhkan posisi di mata stakeholder. Dalam kaitannya dengan institusi keuangan,
maka identitas perusahaan sangat berguna dalam menentukan positioning perusahaan
dan mengembangkan citra perusahaan (Stewart, 1991).
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Fintech Lending
Financial technology (teknologi finansial) merupakan sebuah industri yang sedang ramai
diperbincangkan saat ini. Fintech sendiri merupakan sebuah industri yang muncul dari
adanya kehadiran teknologi sebagai tools dan sebagai respons terhadap industri 4.0 dan
masyarakat 5.0. Sironi (2016) menjelaskan fintech sebagai sebuah fenomena global
muncul dari gabungan antara industri keuangan dan teknologi. Dengan kehadiran fintech,
masyarakat atau manusia kemudian diberikan kemudahan dalam transaksi finansial.
Penelitian terdahulu mengenai industri fintech mendefinisikan fintech sebagai penciptaan
dan pemopuleran industri instrumen finansial atau keuangan yang baru dan teknologi,
institusi, dan pasar baru dalam industri finansial (Tufano, 2003). Terdapat tiga fokus
penelitian ketika membahas topik financial technology, yaitu penerapan teknologi pada
industri keuangan, startups, dan layanan (Zavolokina, et al., 2016). Pembahasan
mengenai industri fintech juga menekankan pada aspek inovasi pada produk atau layanan
yang ditawarkan, struktur organisasi, proses, sistem dan model bisnis yang
menggabungkan ketiga aspek sebelumnya (Frame & White, 2009).
Puschmann (2017) mengatakan bahwa istilah fintech merefleksikan perkembangan di
dunia teknologi yang melibatkan transformasi dari beberapa hal. Pertama, perubahan
pada peran teknologi dan konvergensinya dalam berbagai bidang, seperti social
computing, big data, internet of things dan sistem cloud yang kemudian memungkinkan
setiap perusahaan untuk mengotomasi proses bisnis.
Kedua, penggunaan interaksi elektronik oleh konsumen telah mengalami peningkatan
dan mengharuskan setiap industri keuangan untuk menyesuaikan kembali area cakupan
dalam menyediakan layanan mereka. Salah satu contohnya dalam kasus industri
keuangan perbankan adalah pengurangan kantor cabang dan peningkatan layanan selfservice yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi dan internet.
Ketiga, perubahan pada ekosistem industri keuangan. Kehadiran fintech memungkinkan
industri keuangan untuk kemudian membangun ekosistem yang baru.
Terakhir, perubahan pada regulasi. Saat industri keuangan mulai terintegrasi dengan
dunia internet, big data, dan cloud system, regulasi yang sebelumnya hanya mengatur
secara konvensional kemudian juga harus diperbaharui kembali. Regulasi terkait
bagaimana industri harus menyikapi data konsumen dan transaksi secara digital juga
perlu untuk diperhatikan.
Sebagai industri yang bergerak dalam bidang finansial dan teknologi, trust menjadi kunci
utama yang akan dikedepankan oleh para stakeholder, terutama pengguna layanan.
Pengguna tentu akan memastikan apakah pendanaan yang mereka lakukan dan data yang
mereka berikan aman.
Tidak hanya itu, menjalani operasional yang 100% online juga akan memberikan
tantangan bagi industri atau perusahaan dalam membangun citra positif di mata
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stakeholder. Berbeda dengan bank yang memiliki kantor cabang yang dapat didatangi
oleh pengguna, perusahaan fintech lending rata-rata tidak memiliki kantor pelayanan
karena untuk operasional sepenuhnya dilakukan secara online. Oleh karena itu,
pembangunan citra positif akan menjadi hal yang penting sekaligus menantang bagi para
praktisi public relations dalam industri ini.
Public Relations dan Citra
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu fungsi public relations dalam sebuah
perusahaan adalah untuk membangun citra. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
dengan mengkomunikasikan identitas perusahaan yang dimiliki dalam hal pembentukan
citra positif di mata publik. Gray dan Balmer (1998) mengembangkan sebuah model
operasional yang dapat digunakan dalam menunjukkan hubungan antara public relations
dan citra.
Gambar 1. Model operasional dalam mengelola citra dan reputasi

(Gray & Balmer, 1998)
Melalui model operasional pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa citra memiliki keterkaitan
erat dengan bagaimana sebuah identitas dikomunikasikan. Dalam model pada Gambar 1,
dapat dilihat bahwa citra dan reputasi adalah feedback atau umpan balik terhadap
identitas perusahaan yang dikomunikasikan oleh perusahaan. Selain itu, citra dan reputasi
yang baik juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berkaitan dengan public
relations, maka dapat dikatakan bahwa peran corporate communication atau komunikasi
adalah salah satu peran yang dijalankan oleh public relations dalam sebuah perusahaan.

METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan
kualitatif. Pendekatan dan paradigma ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh informasi
mendalam mengenai aktivitas yang dijalankan oleh tim public relations Investree dalam
mengelola citra perusahaan. Metode atau strategi yang digunakan adalah metode studi
kasus.
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara dalam
mengumpulkan data dari responden. Teknik wawancara dipilih karena sangat efektif
untuk menggali kedalaman informasi yang dapat diberikan oleh informan. Adapun subjek
atau key informan dalam penelitian kali ini adalah Public Relation & Media Lead Investree
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sebagai informan utama. Peneliti juga akan mewawancarai Public Relations Executive di
Investree sebagai informan tambahan.
Pemilihan ini dilakukan karena kedua informan ini memiliki informasi dan scope of work
yang paling relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, key
informan juga merupakan anggota tim yang telah bergabung pada awal pendirian
perusahaan, sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai proses
pembentukan citra perusahaan pada awal pembentukan perusahaan dan saat ini secara
lebih komprehensif dan mendalam.
Dalam melakukan analisis data yang telah diperoleh, peneliti melakukan beberapa
tahapan, seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Sebagai bentuk verifikasi terhadap keabsahan
data yang diperoleh, peneliti melakukan triangulasi data dengan menggunakan data
primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari observasi dan studi dokumen.

HASIL
Sama seperti perusahaan pada umumnya, Investree sebagai perusahaan yang bergerak di
industri fintech lending juga menjalankan proses komunikasi, baik secara internal maupun
eksternal. Proses komunikasi di Investree dijalankan oleh tim Marketing &
Communications yang terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti campaign, digital
marketing, event, design, dan public relations.
Posisi public relations yang berada di bawah departemen Marketing & Communications
menunjukkan bahwa fungsi public relations di Investree adalah sebagai pendukung bagi
divisinya lainnya, khususnya dalam menunjang pemasaran. Akan tetapi, public relations di
Investree juga menjalankan fungsi komunikasi pada level korporat yang juga berfokus
pada pembentukan dan pengelolaan citra dan reputasi perusahaan.
Pembahasan mengenai public relations akan selalu berkaitan dengan publik yang menjadi
target komunikasi perusahaan. Adapun publik yang menjadi target bagi kegiatan
komunikasi di Investree adalah pengguna layanan Investree yang terdiri dari lender dan
borrower. Selain itu terdapat pula regulator (Otoritas Jasa Keuangan), shareholder,
komunitas-komunitas, media, publik umum, partner ekosistem dan karyawan Investree
sendiri.
Peran atau fungsi public relations di Investree sebenarnya bukan merupakan hal yang
baru. Dari tahun pertama berdiri, Investree sendiri telah memiliki tim PR atau tim
komunikasi yang bertugas dalam membangun citra dan positioning perusahaan. Akan
tetapi, upaya yang membangun citra saat itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini
dikarenakan pada saat itu industri fintech lending merupakan industri yang masih belum
terlalu dikenal secara umum. Oleh karena itu, di tahun pertama Investree juga langsung
bekerjasama dengan agensi PR lokal. Pada saat itu, fokus komunikasi dan strategi yang
dijalankan adalah untuk membangun positioning perusahaan dan mengedukasi publik
terkait dengan industri fintech lending.
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Selain itu, upaya pembangunan citra dilakukan dengan ‘menjual’ tim manajemen
Investree yang hampir semua telah berpengalaman di industri perbankan. Pesan
komunikasi ini juga masih menjadi pesan yang digunakan Investree dalam membangun
positioning perusahaanJajaran manajemen perusahaan fintech lending serupa banyak
diduduki anak muda. Oleh karena itu, Investree membentuk positioning sebagai
perusahaan yang dibangun oleh manajemen yang telah berpengalaman sebelumnya, baik
di industri perbankan maupun teknologi. Ini salah satunya dilakukan dengan ‘menjual’
CEO Investree yang sebelumnya adalah direktur utama Bank Muamalat yang sudah cukup
dikenal dalam industri perbankan dan syariah.
Kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh tim Marketing & Communications Investree
lebih berfokus pada komunikasi eksternal. Sedangkan, komunikasi internal dijalankan
oleh tim Human Capital. Komunikasi eksternal yang dijalankan oleh tim public relations
Investree lebih berfokus pada aktivitas media relations dan customer relations, sedangkan
aktivitas lainnya juga dijalankan oleh tim Marketing & Communications lainnya.
Selain itu, Investree juga menggunakan jasa agensi public relations dalam menjalankan
aktivitas media relations. Hal ini dikarenakan Investree juga membutuhkan liputan media
regional, mengingat Investree sendiri memiliki kantor representatif di Thailand dan
Filipina. Dalam menjalankan media relations, hal biasa yang dilakukan adalah media
luncheon, yaitu makan siang tim Investree bersama dengan rekan jurnalis; fintech class
for media, yakni kelas sosialisasi atau edukasi terkait dengan industri fintech untuk rekan
jurnalis; dan kompetisi menulis yang dikhususkan bagi jurnalis. Selain itu, Investree juga
rutin melakukan media visit dan menerima kunjungan dari rekan media ke kantor
Investree. Investree juga sering menerima undangan dari rekan media untuk hadir
sebagai narasumber di program acara tertentu.
Selain media relations, aktivitas public relations di Investree juga berfokus pada kegiatan
customer relations, seperti pemberian hampers saat Lebaran atau Natal serta pengiriman
papan bunga kepada nasabah pada acara tertentu. Tim public relations Investree juga
menjalankan aktivitas content & brand management, di mana tim public relations selalu
mengecek setiap pesan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal di berbagai tools
komunikasi yang dimiliki.
Ketika marak pemberitaan mengenai penyalahgunaan data dan penagihan yang tidak etis
oleh fintech ilegal, tim public relations Investree menyebarkan pesan kepada publik
bahwa hal tersebut tidak terjadi di Investree dan publik tidak perlu khawatir karena
Investree telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tim public relations
melalui setiap pesan komunikasi juga membangun positioning Investree sebagai pionir
B2B marketplace lending di Indonesia.
Tools yang paling sering digunakan adalah media yang dimiliki atau owned media, seperti
website dan media sosial. Sesuai dengan kategorisasi oleh Wells, Burnett, & Moriarty
(2003), maka tools PR sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu controlled PR, uncontrolled
PR, dan semi-controlled PR. Dari sisi controlled PR, Investree memanfaatkan brosur dan
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flyer dalam hal penyampaian informasi kepada penggunanya (lender dan borrower).
Dalam proses pembuatannya, tim public relations Investree memiliki andil dalam
pemilihan konten apa saja yang akan diberikan kepada pengguna.
Dalam kategori controlled PR, Investree juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
pameran yang diselenggarakan oleh pihak mitra kerjasama. Investree juga kerap
menerima permohonan untuk mengisi sesi-sesi seminar. Selain itu, perusahaan ini juga
secara rutin mengadakan kegiatan bersama dengan stakeholder, misalkan buka puasa
bersama dan Investree Conference (i-Con). Akan tetapi, untuk bagian event dan
permohonan pembicara tidak menjadi tanggung jawab public relations, melainkan divisi
Event & Activation. Oleh karena masih dalam satu naungan departemen Marketing &
Communications dan jumlah tim yang tidak terlalu besar, maka satu pekerjaan sangat
mungkin untuk dikerjakan oleh sumber daya dari tim Marketing & Communications
lainnya.
Selanjutnya, untuk uncontrolled PR Investree kerap menyebarkan press release kepada
pihak media melalui agensi. Penyebaran rilis ini merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan publisitas dari media. Selain itu, tim public relations juga melakukan
publikasi untuk setiap press release yang dikeluarkan di website perusahaan. Hal ini
dimaksudkan agar rekan media dan publik umum dapat dengan mudah mengakses
informasi terkini seputar Investree. Investree juga kerap diundang untuk hadir dalam
berbagai acara talk show. Hal ini dikarenakan Co-Founder & CEO Investree saat ini juga
menjabat sebagai Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Hal ini
tentu menjadi daya tarik yang dapat menambah value dan kredibilitas perusahaan
sendiri.
Kategorisasi tools PR yang terakhir adalah semi-controlled PR. Dalam hal ini Investree
sering berpartisipasi dalam kegiatan sponsorship untuk berbagai kegiatan, serta termasuk
kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari
pengelolaan community engagement & relationship. Penciptaan Word-of-Mouth (WOM)
dirasa merupakan hal yang penting dan cukup krusial bagi industri, sehingga media
monitoring, termasuk media sosial, merupakan hal penting yang turut dilakukan.
Dalam rangka menciptakan WOM positif, Investree juga bekerja sama atau menggunakan
third party endorsement. Melalui key opinion leader yang sudah cukup terkenal untuk
konten finansial (financial planner), diharapkan WOM positif dapat terbentuk. Menunjang
hal tersebut, Investree juga kemudian memberikan insentif atau komisi tambahan bagi
pengguna yang mengajak rekannya untuk bergabung sebagai pengguna (lender atau
borrower) Investree.
Tidak hanya itu, dalam mengelola citra perusahaan, tim PR Investree juga sadar akan
pentingnya kehadiran media sosial saat ini. Tim PR Investree juga menggunakan media
sosial sebagai tools dalam berkomunikasi kepada publiknya. Adapun media sosial yang
dimiliki oleh Investree adalah Facebook, LinkedIn, dan Instagram. Walaupun demikian,
media komunikasi bukan merupakan saluran komunikasi resmi di Investree. Hal ini
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merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh tim PR dalam hal
mengurangi risiko-risiko yang mungkin dapat timbul dari media sosial. Oleh karena itu,
dalam praktiknya, tim PR Investree akan selalu mengarahkan setiap pertanyaan, kritikan,
atau saran dari publik ke saluran komunikasi resmi yang dimiliki, yaitu email, telepon, dan
fitur live chat. Ketika ada yang mengajukan pertanyaan melalui media sosial, maka tim
Investree akan senantiasa menjawab dengan standar waktu (SLA) 2 x 24 jam.
Terkait dengan hal monitoring isu di media sosial, tim PR Investree mengaku bahwa
setiap karyawan Investree senantiasa akan melakukan kegiatan monitoring tersebut.
Tidak jarang ada karyawan dari departemen lain atau bahkan publik dari luar Investree
yang pertama kali menyampaikan isu kepada tim Marcomm Investree. Setelah
menelusuri kebenaran, maka isu akan langsung ditangani sesuai dengan tingkat urgensi
dan standar yang sudah ada.

PEMBAHASAN
Penelitian ini menemukan bahwa Investree sebagai perusahaan fintech lending yang
bergerak dalam industri keuangan dan teknologi juga menganggap citra sebagai hal yang
penting bagi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bravo, Montaner, & Pina
(2012) yang menyebutkan bahwa perusahaan, khususnya institusi keuangan dengan citra
yang kuat akan terlihat lebih menarik bagi pengguna maupun calon pengguna. Tidak
hanya itu, perusahaan dengan citra yang kuat juga dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan pelanggan dan calon pelanggannya.
Untuk dapat bersaing di tengah persaingan bisnis saat ini, pengelolaan citra menjadi hal
yang penting dilakukan oleh setiap perusahaan, termasuk pula Investree. Posisi public
relations di Investree juga sudah ditempatkan secara strategis. Walaupun masih berdiri di
bawah departemen Marketing & Communications, namun public relations Investree tidak
hanya menjadi penyampai pesan, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi strategis PR
lainnya.
Penelitian ini juga menemukan bahwa aktivitas yang paling sering dilakukan oleh tim
Public Relations Investree adalah aktivitas media relations. Singh & Pandey (2017)
menyebutkan bahwa media relations merupakan salah satu aktivitas atau fungsi strategis
yang dijalankan oleh public relations di sebuah perusahaan. Dalam menjalankan fungsi
media relations, tim Investree juga bekerja sama dengan pihak agensi dalam menjangkau
publik di tingkat regional.
Media saat ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat dalam membentuk opini publik
(Happer & Philio, 2013). Dengan demikian, sangat wajar apabila Investree sendiri cukup
menaruh fokus dalam membangun hubungan baik dengan rekan media. Ini menjadi
menarik karena hasil penelitian dari Hopkins, Kim, & Kim (2017) menunjukkan bahwa
liputan media sendiri tidak dapat mempengaruhi persepsi publik, khususnya ketika
membahas mengenai ekonomi. Namun, mengingat tujuan penggunaan media oleh
Investree masih sebagai upaya mengedukasi dan memperkuat positioning, maka
seharusnya hal tersebut tidak menjadi masalah.
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Selain media relations, tim PR Investree juga menjalankan aktivitas customer relationship
guna untuk membangun loyalitas dari penggunanya. Kegiatan customer relationship ini
sendiri memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas dari pengguna atau
nasabah. Aktivitas ini jelas menjadi penting juga mengingat kepercayaan dari pelanggan
maupun calon pelanggan menjadi sangat penting di industri finansial.
Aktivitas berikutnya adalah content and brand management, di mana dalam aktivitas ini
tim public relations Investree memastikan bahwa setiap pesan komunikasi yang
disampaikan kepada publik sudah konsisten dan sesuai dengan positioning yang ingin
dibangun. Tim public relations Investree juga menjalankan aktivitas lainnya bersama
dengan bagian dalam departemen Marketing & Communications, misalkan tim Event &
Activation untuk aktivitas community relationships.
Dalam menjalankan setiap aktivitas komunikasi, tim PR bahkan tim Marketing &
Communication Investree juga telah memanfaatkan setiap tools PR dengan baik, mulai
dari controlled PR, uncontrolled PR, dan juga semi-controlled PR (Wells, Burnett, &
Moriarty, 2003). Media sosial, juga termasuk salah satu tools yang telah dimanfaatkan
oleh PR dan tim Investree dalam melakukan komunikasi kepada pihak eksternal dan
mengelola citra.
Walaupun merupakan owned media, terkadang media sosial dapat menjadi sangat tidak
bisa dikontrol. Hal ini yang kemudian membuat media sosial dapat menjadi pedang
bermata dua (Wylie & Ward, 2014), karena dapat membantu perusahaan dalam
mencapai tujuan, juga dapat menjadi media pembawa masalah itu sendiri. Oleh karena
itu, setiap bentuk skenario ataupun strategi terkait dengan media sosial tetap perlu untuk
ditingkatkan. Strategi-strategi yang bersifat reaktif juga perlu menjadi pertimbangan dan
perhatian bagi praktisi PR.
Perkembangan teknologi dan komunikasi yang memungkinkan siapa saja saling berbagi
atau menciptakan informasi juga telah menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh public
relations saat ini. Media yang sangat terbuka, seperti surat pembaca di media online atau
bahkan media sosial, juga harus menjadi sesuatu yang diperhatikan.
Kegiatan monitoring di Investree dilakukan secara internal. Ketika terjadi penyebaran
informasi yang dapat merugikan, maka akan dilakukan pendekatan secara personal atau
sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya menggunakan hak jawab apabila memang
ada keluhan atau kritik pada media online.
Kehadiran media online dan media sosial saat ini memang dapat menjadi tools efektif bagi
praktisi public relations dalam menjangkau publik. Bahkan, disebutkan bahwa pengguna
media sosial cenderung akan mempengaruhi orang lain melalui media sosial itu sendiri,
baik secara positif maupun negatif (Weeks, Abreu, & Zuniga, 2017). Hal inilah yang
kemudian membuat media sosial dapat menjadi penyalur masalah itu sendiri. Oleh
karena itu, hubungan baik dengan seluruh publik juga diperlukan karena tidak jarang
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publik tersebut dapat menjadi garda terdepan yang akan menginformasikan atau bahkan
menanggapi isu tersebut.
Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur, khususnya pada bahasan
mengenai bagaimana aktivitas public relations dalam mengelola citra perusahaan
dilakukan pada industri baru, yaitu fintech lending. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa kegiatan atau aktivitas public relations dalam mengelola citra perusahaan bagi
perusahaan fintech lending merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Mengingat
fintech lending sebagai sebuah industri yang dapat dikatakan baru di Indonesia, maka
penerapan aktivitas public relations yang sama dapat berbeda efektivitasnya terhadap
citra perusahaan apabila dibandingkan dengan aktivitas public relations serupa di industri
lainnya.

SIMPULAN & KETERBATASAN
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang finansial, kepercayaan dari pengguna
layanan dan stakeholder menjadi hal penting bagi perusahaan. Terlebih, perusahaan
fintech juga memiliki model bisnis di mana semua operasional dijalankan secara online.
Hal ini tentu membuat perusahaan harus lebih meyakinkan pelanggan dan calon
pelanggannya terkait dengan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, citra dan reputasi
menjadi bahasan penting dalam industri ini.
Komunikasi konsisten dari perusahaan akan menjadi bahan evaluasi dari pemangku
kepentingan untuk menentukan citra perusahaan. Walaupun masih berada di bawah
departemen Marketing & Communications, namun public relations di Investree telah
dijalankan secara strategis karena tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi
saja. Di Investree, aktivitas PR yang paling dominan dilakukan adalah media relations.
Akan tetapi, aktivitas lainnya seperti community relations, customer relations,
government relations, corporate social responsibility dan sebagainya juga dilakukan oleh
tim lainnya dalam departemen Marketing & Communications.
Semua tools PR juga telah dimanfaatkan oleh tim PR Investree, mulai dari controlled PR,
uncontrolled PR, dan juga semi-controlled PR, termasuk salah satunya adalah media sosial
dalam mengelola citra positif di mata publik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini
adalah hanya berlaku dalam industri fintech lending, khususnya Investree. Penerapan
aktivitas public relations dalam mengelola citra di perusahaan fintech lending lainnya
dapat berbeda.
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Abstrak
Komunikasi dalam pernikahan menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan
hubungan antarpasangan. Perilaku komunikasi yang mengungkapkan perasaan negatif
pada pasangan seperti kritik, sikap membela diri, penghinaan dan penarikan diri bisa
menjadi awal dari ketidakpuasan dan perceraian. Sebaliknya, pengungkapan perasaan
secara positif memiliki efek tersendiri pada stabilitas hubungan pernikahan dari waktu
ke waktu. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengukur seberapa besar hubungan
komunikasi dengan kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga penggemar drama
Korea. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatif.
Populasi adalah ibu rumah tangga penggemar tayangan drama Korea dengan jumlah
1000 orang yang diambil dari pendugaan proporsi populasi. Pengumpulan data
menggunakan instrumen berupa kuesioner untuk mengukur hubungan antara dua
variabel dalam penelitian ini (Komunikasi Pernikahan dan Kepuasan Pernikahan) dengan
menggunakan uji korelasi rank Spearman. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan
hubungan yang kuat dan signifikan antara Komunikasi Pernikahan dan Kepuasan
Pernikahan. Kekuatan hubungan dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,692 dan
signifikansi berada pada angka 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika
komunikasi pernikahan pasangan semakin baik atau positif, maka pasangan tersebut
memiliki kepuasan dalam pernikahannya.
Kata Kunci: komunikasi pernikahan, kepuasan pernikahan, drama Korea

Abstract
Marriage communication is one of the keys to maintain relationships between spouses.
Communication behaviors that reveal negative feelings to partners such as criticism,
self-defense, humiliation and withdrawal can be the beginning of dissatisfaction and
divorce. On the other hand, positive feelings expression has its own effect on the stability
of the marriage relationship over time. The purpose of the study was to measure the
correlation of communication with the marriage satisfaction of housewives who were
Korean drama fans. The study used a quantitative approach with an explanatory type.
The population in this study was housewives who were Korean drama fans. Data
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collection through questionnaires and the Spearman’s rank correlation test was used to
measure the correlation between the two variables in this study (Marriage
Communication and Marriage Satisfaction). Based on the study results, there is a strong
and significant correlation between Marriage Communication and Marriage
Satisfaction. The strength of the correlation is proven with the correlation value of 0.692
and the significance level at 0,000. It shows that when the partner’s marriage
communication is getting better or positive, then the couple has satisfaction in their
marriage.
Keywords: marriage communication, marriage satisfaction, Korean drama

PENDAHULUAN
Dalam kehidupan perkawinan, komunikasi merupakan salah satu kunci dalam
keberlangsungan hubungan, seperti yang diungkapkan oleh Latifa (2015) bahwa salah
satu dari tujuh area fungsional untuk menciptakan stabilitas dalam suatu pernikahan
adalah komunikasi. Kemampuan mengelola komunikasi antara pasangan dapat
menciptakan kesadaran akan kebutuhan pasangannya. Perilaku komunikasi yang
mengungkapkan perasaan negatif pada pasangan seperti kritik, sikap membela diri,
penghinaan, dan penarikan diri bisa menjadi awal dari ketidakpuasan dan perceraian.
Sebaliknya, pengungkapan perasaan secara positif memiliki efek tersendiri pada
stabilitas hubungan penikahan dari waktu ke waktu.
Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa kegagalan dalam menerapkan cara
komunikasi yang efektif dapat berdampak pada keberlangsungan perkawinan itu
sendiri. Hal ini dikuatkan oleh apa yang dikemukakan oleh Stinson et al. (2017) bahwa
hubungan suami istri merupakan inti dalam sebuah penikahan dan berdampak pada
bagaimana hubungan dalam sebuah keluarga secara keseluruhan, termasuk hubungan
antara orang tua dengan anak, serta hubungan antara anak-anak dalam keluarga
tersebut.
Banyak kasus perceraian disebabkan oleh konflik yang didasari pada komunikasi
interpersonal pasangan. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2015),
komunikasi interpersonal pemicu perceraian disebabkan oleh banyak hambatan yang
mengurangi kualitas komunikasi interpersonal tersebut di antaranya adalah faktor
internal berupa tidak mendengarkan atau memperhatikan pasangan, tidak terbuka pada
pasangan dan perbedaan pendapat.
Esere et.al. (2014) mengungkapkan tentang hambatan dan solusi yang disarankan untuk
komunikasi efektif dalam pernikahan. Hasil penelitian yang telah dilakukan
mengungkapkan bahwa hambatan yang paling banyak diekspresikan untuk keefektifan
komunikasi dalam pernikahan adalah sering pulang terlambat, nada suara yang kasar
selama percakapan, dan mengungkit masa lalu. Adapun solusi yang disarankan adalah
untuk hambatan komunikasi yang efektif dalam pernikahan adalah mempertimbangkan
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kontribusi pasangan, memiliki rasa kepercayaan pada pasangan,
mempertimbangkan pendapat pasangan saat mendiskusikan suatu masalah.

dan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan
sebelumnya (Maulina N, Atika, Ramadhani M.M, 2020) dengan judul Hubungan Terpaan
Tayangan The World of The Married dengan Komunikasi dan Kepuasan Perkawinan pada
Penonton Drama Korea. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mengkaji lebih dalam
mengenai seberapa besar hubungan komunikasi dengan kepuasan pernikahan
khususnya pada penggemar drama Korea, dengan jumlah pendugaan proporsi populasi
sebesar 1000 orang.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa 68.1% responden merupakan
heavy viewers atau disebut juga penonton fanatik yang menghabiskan waktu menonton
drama Korea selama tiga sampai dengan empat jam dalam sehari. Selain itu
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebagai studi pendahuluan, terungkap
bahwa penggemar drama Korea dapat menghabiskan waktu lebih dari sepuluh jam
sehari untuk menonton drama Korea seperti yang dikemukakan oleh salah satu
responden (DA) dalam wawancara pendahuluan:
“Saya menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menonton 12 episode
drama Korea, paginya saya sangat mengantuk sampai melupakan pekerjaan
rumah, memasak dan mencuci baju hahahaa…”
Dari pernyataan responden di atas dilihat dari banyaknya waktu yang dihabiskan untuk
menonton drama Korea. Penulis menduga ada kecenderungan waktu responden yang
berkurang untuk berkomunikasi dengan pasangan, namun dalam studi pendahuluan
melalui wawancara dengan informan (LS) yang juga merupakan penggemar drama
Korea, diperoleh data yang kontra dengan data sebelumnya, yaitu sebagai berikut:
“Menonton drakor itu bagai me time untuk saya, jadi suami sudah paham, kalau
saya capek maka release-nya adalah nonton drakor, habis nonton drakor mood
jadi bagus lagi secara ga langsung isteri senang, komunikasi juga jadi lancar”
Berdasarkan data pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan mengukur seberapa
besar hubungan komunikasi dengan kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga
penggemar drama Korea.

TINJAUAN PUSTAKA
Dalam ilmu sosial, kajian mengenai hubungan keluarga dan pernikahan pada awalnya
banyak dikaji oleh ahli-ahli dalam bidang sosialogi dan psikologi. Namun seiring dengan
perkembangan tema penelitian yang berfokus pada ketergantungan antarpasangan dan

304

Jurnal Ultimacomm Vol. 12 No. 2, Des 2020

interaksi antarpasangan membuat perkembangan penelitian dalam bidang komunikasi
perkawinan menjadi sangat tinggi (Berger, Roloff dan Ewoldsen, 2014).
Menurut Luthfi (2017) keberhasilan komunikasi interpersonal antara suami dan istri
dalam perkawinan akan menumbuhkan kedekatan hubungan interpersonal yang baik
pula dalam keluarga. Untuk itu, komunikasi interpersonal menjadi kunci utama dalam
menumbuhkan kedekatan hubungan interpersonal antara suami dan istri.
Menurut Rakhmat (2007) terdapat tiga faktor yang dapat menumbuhkan hubungan
interpersonal berkaitan dengan upaya untuk mencapai komunikasi interpersonal yang
efektif dalam keluarga, yaitu:
1. Sikap saling percaya antar pasangan. Dalam perkawinan sikap percaya
antarpasangan akan terbangun dengan baik jika diiringi dengan kejujuran dan
kesediaan untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.
2. Sikap saling mendukung dan saling menghargai akan membuat pasangan dapat
menghilangkan sikap defensif atau sikap yang cenderung untuk menutup diri dalam
setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan.
3. Sikap terbuka antarpasangan dapat mendorong terciptanya saling pengertian,
kesepahaman bersama dan saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal
pasangan untuk mencapai komunikasi interpersonal yang efektif dalam keluarga.
Taniguchi dan Kaufman (2014) dalam artikel ilmiah dengan judul “Gender role attitudes,
troubles talk, and marital satisfaction in Japan” menjelaskan mengapa gaya komunikasi
menjadi faktor penting dalam interaksi antara suami istri. Cara masing-masing pasangan
dalam mengungkapkan persetujuan, memutuskan kesepakatan, dan bagaimana
pasangan berinteraksi saat menghadapi masalah adalah kunci dalam mencapai
kepuasan pada pernikahan.
Menurut Moorman (2011) ketika pasangan saling menerapkan self disclosure maka akan
tercipta pemahaman dan satu pengertian yang sama, merasa dipahami yang tidak dapat
diukur secara akurat. Namun, komunikasi perkawinan merupakan kombinasi dari
harapan, kepercayaan dan persepsi.
Dampak yang lebih luas dari komunikasi perkawinan menurut Seiter et.al. (2019) adalah
pada dengan kesehatan mental dan juga imunitas tubuh pada pasangan. Pola
komunikasi yang baik dalam perkawinan berkorelasi pada perasaan sehat secara mental
dan fisik serta meningkatkan imunitas.
Menurut Yucel (2017) penting bagi pasangan dalam perkawinan terutama bagi mereka
yang bekerja untuk memiliki kesehatan mental yang baik karena akan berdampak pada
cara pasangan dalam terutama saat mengatasi konflik dalam perkawinan. Vangelisti
(2004) mengungkapkan dalam hubungan dengan kepuasan hubungan dalam
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perkawinan, komunikasi nonverbal dinilai lebih memiliki hubungan yang kuat daripada
komunikasi verbal.
Pada zaman modern saat ini banyak orang menganggap bahwa menikah bukan sebuah
kewajiban, namun lebih kepada keputusan yang dibentuk secara alami melalui perasaan
cinta dan kesadaran dalam pengambilan keputusan oleh pasangan. Kepuasan dalam
pernikahan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas dan stabilitas hubungan
pernikahan (Li & Fung, 2011).
Kepuasan perkawinan dapat didefinisikan sebagai proses adaptasi terhadap pasangan
dengan sedemikian rupa untuk menghindari atau untuk menyelesaikan konflik sehingga
pasangan merasakan cukup puas satu sama lain dengan pernikahan. Beberapa faktor
yang tekait dengan kepuasan pernikahan adalah hubungan dengan mertua, komunikasi,
pemahaman, kompromi, perbedaan gender, pendidikan, penghasilan ganda, status
keuangan suami, hubungan seksual, persepsi diri, pembagian peran dalam rumah
tangga, waktu yang dihabiskan bersama dan dukungan dari pasangan (Ayub, 2010).
Menurut riset yang dilakukan oleh Van Den Troost, Vermulst, Gennis, dan Matthiss
(2005) beberapa indikator dalam mengukur kepuasan pernikahan dapat dilihat pada
cara pasangan memperlakukan satu sama lain dan harapan akan keberlangsungan
hubungan. Menurut Brisini dan Solomon (2021) kepuasan pernikahan sering
dihubungkan dengan konflik dalam pernikahan. Kualitas suatu hubungan terkait dengan
cara menyelesaikan konflik terutama ketika hubungan sedang menghadapi suatu
masalah. Di samping itu, kesetaraan dalam hubungan, serta interaksi yang dilakukan
oleh pasangan, adalah hal yang penting dalam menjaga kualitas pernikahan.
Sebuah pernikahan yang stabil membutuhkan komunikasi (Gonczarowski et.al., 2019).
Menurut Robinson dan Blanton (2003) beberapa faktor penting untuk mencapai
kepuasan perkawinan, antara lain adalah:
1. Keintimanan secara emosional, fisik, serta spiritual.
Keintiman dapat
direpresentasikan dengan saling berbagi baik dalam minat, aktivitas, pemikiran,
perasaan suka dan duka. Keintiman pasangan dibangun melalui keterlibatan
pasangan suami istri dalam berbagai keadaan baik saat menyenangkan ataupun saat
menyedihkan. Keintiman pasangan dalam perkawinan juga bisa ditingkatkan melalui
kebersamaan, saling ketergantungan, saling mendukungan, dan saling memberi
perhatian. Walaupun pasangan memiliki keintiman yang tinggi, bukan berarti
pasangan harus selalu melakukan berbagai hal bersama. Suami maupun istri juga
berhak melakukan aktivitas dan minat yang berbeda dengan pasangannya.
2. Komitmen. Dalam perkawinan komitmen tidak hanya ditujukan terhadap pernikahan
sebagai sebuah institusi sosial, tetapi juga komitmen terhadap pasangan, sehingga
diperlukan kejujuran dan kesetiaan sebagai bentuk tanggung jawab.
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3. Komunikasi. Untuk menajalankan perkawinan, pasangan suami istri harus memiliki
kemampuan berkomunikasi yang baik mencakup berbagi pikiran dan perasaan,
bersama-sama mendiskusikan masalah, dan mendengarkan sudut pandang satu
sama lain. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara konstruktif akan dapat
mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik.
4. Kongruensi. Untuk dapat mencapai kepuasan pernikahan, pasangan harus memiliki
kongruensi atau bisa diartikan kesesuaian dalam mempersepsi kekuatan dan
kelemahan dari hubungan perkawinannya. Pasangan yang mempersepsikan
hubungan perkawinannya kuat, cenderung akan merasa lebih nyaman dengan
perkawinannya.
5. Keyakinan beragama. Pada umumnya pasangan meyakini bahwa keyakinan
beragama merupakan unsur penting dalam sebuah perkawinan. Nilai-nilai agama
yang dibagikan dan dianut oleh pasangan dan kemudian diimplementasikan secara
bersama, seperti melakukan ibadah keagaaman bersama-sama dapat menciptakan
ikatan kuat dan nyaman di antara mereka, serta berpengaruh positif bagi kepuasan
pernikahan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Srisusanti dan Zulkaida (2013) terdapat
beberapa faktor dominan yang mempengaruhi kepuasaan perkawinan dari perspektif
istri, yaitu:
1. Hubungan personal. Fondasi awal dalam perkawinan adalah hubungan personal dari
suami istri itu sendiri untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia. Jika
hubungan antara pasangan suami istri telah terjalin dengan baik, maka dapat
diasumsikan bahwa perkawinan itu akan menjadi perkawinan yang bahagia.
2. Prinsip dan nilai keagamaan. Nilai-nilai agama yang diyakini oleh pasangan suami istri
dan diamalkan bersama dalam pernikahan dipercaya akan menuntun pasangan pada
ketenteraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Kegiatan
keagamaan mempengaruhi tingkat kepuasan perkawinan karena kesamaan agama
pasangan akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas keagamaan secara
bersama-sama, seperti salat berjamaah dan mengaji bersama untuk umat Islam,
beribadah ke gereja bersama-sama bagi kaum nasrani, ataupun menghadiri dan
melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya bersama keluarga.
3. Hubungan seksual. Dalam perkawinan hubungan seksual merupakan salah satu
unsur penting. Tanpa kehidupan seksual suami istri, perkawinan menjadi tidak utuh.
Banyak pasangan yang mengalami ketegangan dan konflik dalam perkawinan,
bahkan perceraian karena merasa tidak memiliki kehidupan seksual yang sehat.
Dalam perkawinan, hubungan seksual merupakan ekspresi dari perasaan kasih
sayang dan cinta yang dirasakan.
4. Kesesuaian peran dan harapan. Penting bagi suami istri untuk mengatur pembagian
tugas dan peran dalam perkawinan secara adil agar perkawinan berjalan sesuai
dengan apa yang ia harapkan. Saat pasangan menjalankan peran sesuai harapan dan
kesepakatan bersama, mereka akan cenderung mendapatkan kepuasan.
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5. Komunikasi. Faktor penting dalam menjalankan perkawinan adalah komunikasi. Pola
komunikasi yang baik dalam perkawinan akan menciptakan kepuasan perkawinan.
Kemampuan berkomunikasi yang baik dibangun melalui interaksi yang intens
pasangan, misalnya saling menceritakan apa yang dialami sepanjang hari.
6. Kesamaan minat. Penting bagi pasangan untuk tetap meluangkan waktu melakukan
aktivitas bersama-sama dengan pasangannya meskipun mereka sibuk bekerja.
Kesamaan minat berarti sejauh mana pasangan dapat melakukan aktivitas secara
bersama-sama, seperti berlibur, atau melakukan hobi secara bersama-sama,
misalnya menonton film ke bioskop.
7. Kemampuan mengatasi konflik. Dalam setiap perkawinan, pasangan akan
dihadapkan pada masalah dan konflik. Kemampuan mengatasi konflik berkaitan
dengan bagaimana pasangan dapat mencari solusi yang disepakati bersama oleh
kedua belah pihak.
8. Keuangan merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kepuasan perkawinan.
Untuk menyokong jalannya rumah tangga diperlukan biaya yang berkaitan dengan
kebutuhan-kebutuhan domestik. Perekonomian keluarga yang memadai akan
mendukung tercapainya kepuasan perkawinan, maka dari itu kesepakatan pasangan
suami istri mengenai pengaturan dan pengendalian keuangan perlu diperhatikan.
Ketiadaan pengaturan dan pengendalian masalah keuangan secara baik berpotensi
menjadi sumber konflik.
Dari sisi lain, Boyce et al. (2016) mengungkapkan hasil penelitiannya tentang kepuasan
pernikahan. Hasil temuannya menunjukkan bahwa wanita introver dan pria ekstrover
mengalami kepuasan hidup dalam jangka panjang setelah menikah.
Berdasarkan sejumlah hasil temuan yang telah diungkapkan, pertanyaan yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah: seberapa besar hubungan komunikasi dengan
kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga penggemar drama Korea?

METODE
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe ekplanatif, yang mencari
hubungan dua variabel, yaitu variabel Komunikasi Pernikahan (X) dan variabel Kepuasan
Pernikahan (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah penggemar tayangan drama Korea
dengan status sosial ibu rumah tangga.
Dalam penelitian ini, pengertian ibu rumah tangga merujuk pada apa yang dikemukakan
oleh Howard (2015, p. 101) bahwa ibu rumah tangga bukan hanya “Ibu rumah tangga”
dalam pengertian tradisional, namun mereka adalah wanita yang bersemangat, ibu-ibu
yang menyayangi anak-anaknya, dan juga berperan untuk menghasilkan uang dengan
bekerja di luar rumah atau sebagai pengusaha yang bekerja dari rumah. Dari konsep ini
dapat diketahui bahwa konteks ibu rumah tangga dapat dipahami dengan lebih luas. Ibu
rumah tangga tidak dipahami sebatas seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan
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berbagai macam pekerjaan rumah tangga atau istri (Ibu) yang hanya mengurusi
berbagai pekerjaan dalam rumah tangga dan tidak bekerja dikantor.
Untuk menentukan sampel dari jumlah populasi yang besar maka menggunakan Rumus
Yamane (Kriyantono, 2020) berikut:
n=
Keterangan:
n = sampel;
N = pendugaan proporsi populasi;
d = tingkat kesalahan
Jumlah N sebanyak 1000, sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 135,1 dibulatkan
menjadi 135. Adapun teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling
dengan melakukan filter data awal responden, yaitu penggemar tayangan drama Korea.
Kuesioner disebarkan secara online melalui forum (grup) media sosial penggemar drama
Korea. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner
yang berisi pernyataan dengan empat skala, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai,
dan sangat tidak sesuai. Hasil uji reliabilitas sebesar 0,803 menunjukkan bahwa
instrumen penelitian yang digunakan termasuk reliable. Uji validitas per item > 0,6
menunjukkan bahwa item pernyataan yang ada dalam instrumen dinyatakan valid.
Data dianalisis menggunakan analisis korelasi untuk menentukan kuat atau lemahnya
hubungan antara variabel Komunikasi Pernikahan (X) dan Kepuasan Pernikahan (Y).
Untuk menentukan kategori dari dua variabel tersebut dibuat kelas interval sebesar 1,
sehingga nilai 1,0 – 2,0 termasuk kategori rendah; 2,1 – 3,0 termasuk sedang; dan 3,1 –
4,0 termasuk kategori tinggi.

HASIL
Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besarnya hubungan antara
variabel komunikasi pernikahan dengan variabel kepuasan pernikahan pada ibu rumah
tangga penggemar drama Korea, maka pada bagian hasil ini disajikan data tentang ratarata frekuensi pernyataan responden berdasarkan kategori open communication dan
negative communication, rata-rata frekuensi pernyataan responden berdasarkan
variabel kepuasan pernikahan, nilai mean variabel komunikasi dan kepuasan
pernikahan, dan nilai korelasi variabel komunikasi pernikahan dengan kepuasan
pernikahan. Terlebih dahulu, bagian ini menyajikan data karakteristik responden yang
menjadi sampel dalam penelitian ini, yang disajikan berdasarkan usia, domisili,
pekerjaan, dan usia pernikahan, yang semuanya dirangkum dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Usia,
Domisili, Pekerjaan, dan Usia Pernikahan
Karakteristik Responden berdasarkan Usia, Domisili,
Pekerjaan, Usia Pernikahan
Usia

F

%

20 – 30 tahun

57

42

31 – 40 tahun

74

55

> 40 tahun

4

3

Domisili (Pulau)

F

%

Jawa

52

38,5

Kalimantan

71

52,6

Papua

1

0,7

Sulawesi

8

5,9

Sumatera

3

2,2

F

%

PNS

29

21,5

Swasta

38

28,1

Guru

4

3,0

Dosen

10

7,4

Ibu Rumah Tangga

47

34,8

Mahasiswa

2

1,5

Lainnya

5

3,7

Usia Pernikahan

F

%

< 1 tahun

14

10,4

1 – 3 tahun

24

17,8

4 – 5 tahun

25

18,5

> 5 tahun

72

53,3

Pekerjaan

Sumber: Hasil Penelitian (2020)
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Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa responden didominasi oleh usia >30 tahun, dengan
sebaran responden yang berusia 20 – 30 tahun berjumlah 42%, 31 – 40 tahun sebanyak
55%, dan usia di atas 40 tahun sebanyak 3% dari 135 jumlah responden yang menjadi
sampel dalam penelitian ini. Terlihat dari sebaran berdasarkan lokasi domisili bahwa
responden mayoritas berada di Pulau Kalimantan (52,6%) dan Pulau Jawa (38,5%).
Selebihnya berdomisili di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Papua.
Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden adalah ibu rumah tangga (35%), pekerja
sektor swasta (28%), serta PNS (21%). Selebihnya bekerja sebagai guru, dosen,
mahasiswa, dan pebisnis online.
Bila dilihat dari data usia pernikahan, mayoritas responden telah memiliki usia
pernikahan >5 tahun (53%). Selebihnya (47%) adalah responden dengan usia pernikahan
<1 tahun, 1-3 tahun, dan 4-5 tahun.
Komunikasi pernikahan dalam penelitian ini diukur dengan melihat pada indikator open
communication, atau interaksi dengan pasangan yang bersifat positif, dan negative
communication, atau interaksi yang bersifat negatif. Enam pernyataan untuk indikator
open communication yang diungkap dalam penelitian ini, yaitu:
1. Sering berbicara pada pasangan mengenai permasalahan pribadi
2. Sering berbicara pada pasangan mengenai topik yang menarik
3. Sering berbicara pada pasangan mengenai hal menyenangkan yang dialami
setiap hari
4. Pasangan sering menunjukkan perasaannya
5. Pasangan sering menunjukkan pengertiannya
6. Sering meminta masukan pada pasangan untuk memecahkan masalah yang
dihadapi
Adapun pernyataan yang termasuk negative communication sebanyak delapan item,
yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasangan sering menyalahkan ketika bertengkar
Pasangan sering marah ketika berbeda pendapat
Pasangan sering menekan dengan pemikiran/kehendaknya
Pasangan saling memotong pembicaraan saat sedang berbicara bersama
Pasangan sering mencari kesalahan
Pasangan sering menggunakan nada yang menunjukkan ketidaksukaan ketika
berbicara
7. Pasangan sering berpura-pura sedang mendengarkan padahal sebenarnya tidak
mendengarkan
8. Pasangan sering merajuk.
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Rata-rata frekuensi pernyataan responden tentang komunikasi mereka dengan
pasangan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata frekuensi pernyataan responden berdasarkan
kategori open communication dan negative communication
Variabel Komunikasi Pernikahan
Open Communication

F

%

Sangat sesuai

78

57,8

Sesuai

37,7

27,9

Tidak sesuai

16,7

12,3

Sangat tidak sesuai

2,7

2

F

%

Sangat sesuai

3,6

2,7

Sesuai

14,6

10,8

Tidak sesuai

49,2

36,5

Sangat tidak sesuai

67,5

49,9

Negative Communication

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa 85,7% responden (kategori sesuai dan
sangat sesuai) menyatakan bahwa mereka berkomunikasi yang sifatnya terbuka dengan
pasangan, namun terdapat 14,3% responden (kategori tidak sesuai dan sangat tidak
sesuai) yang masih tertutup dalam berkomunikasi dengan pasangan, baik dalam berbagi
permasalahan pribadi dan yang lainnya.
Adapun untuk indikator negative communication, sejumlah 86,4% responden
menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai dengan pernyataan yang ada. Hal
tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak membangun komunikasi yang negatif
dengan pasangannya. Sebanyak 13,5% responden menyatakan bahwa mereka masih
sering melakukan komunikasi bersifat negatif dengan pasangan.
Kepuasan pernikahan diukur dengan melihat hasil dari pernyataan responden tentang
kepuasan mereka dengan pasangan selama menikah. Sembilan pernyataan kepuasan
pernikahan yang yang diungkap dalam penelitian ini, yaitu:
1. Memiliki keinginan untuk selalu bersama selamanya dengan pasangan
2. Puas dalam cara memperlakukan satu sama lain
3. Berharap memiliki hubungan yang lebih dari saat ini
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Merasa hubungan tidak sulit untuk berhasil
Akan tetap memilih pasangan jika dapat memilih lagi
Merasa hubungan dapat menjadi lebih baik
Puas dengan hubungan saat ini
Puas dengan apresiasi yang didapatkan dari pasangan
Tidak pernah menyesali hubungan dengan pasangan.

Rata-rata frekuensi pernyataan responden tentang kepuasan pernikahan disajikan pada
Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata frekuensi pernyataan responden berdasarkan
variabel kepuasan pernikahan
Variabel Kepuasan Pernikahan
F

%

Sangat sesuai

89,2

66,1

Sesuai

31,7

23,4

Tidak sesuai

11,4

8,5

Sangat tidak sesuai

2,7

2

135

100

Total

Sumber: Hasil Penelitian (2020)
Berdasarkan data pada Tabel 3 terlihat bahwa 10,5% responden menyatakan
ketidakpuasan pernikahan yang mereka jalani dengan pasangan. Sejumlah responden
mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan perlakuan pasangan terhadap dirinya,
juga ketidakpuasan mereka dalam hal apresiasi yang didapatkan dari pasangannya.
Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 90% responden
menyatakan puas dengan pernikahan yang mereka jalani dengan pasangan. Hal tersebut
terlihat pada rata-rata persentase pernyataan yang sangat sesuai dan pernyataan sesuai
pada Tabel 3.
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Tabel 4 menyajikan nilai mean untuk setiap indikator dari variabel komunikasi
pernikahan dan kepuasan pernikahan.
Tabel 4. Nilai Mean Variabel Komunikasi dan Kepuasan Pernikahan
Nilai Mean Variabel
Mean

Keterangan

3,37

Tinggi

Open communication

3,41

Tinggi

Negative communication

1,66

Rendah

3,54

Tinggi

Komunikasi pernikahan

Kepuasan pernikahan
Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Berdasarkan nilai mean variabel yang disajikan pada Tabel 4, terlihat bahwa secara
keseluruhan variabel Komunikasi Pernikahan ibu rumah tangga penggemar tayangan
drama Korea tergolong tinggi, dengan nilai mean 3,37. Nilai mean untuk indikator open
communication sebesar 3,41, termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut
menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun dalam pernikahan ibu rumah tangga
penggemar tayangan drama Korea termasuk terbuka.
Adapun nilai mean untuk indikator negative communication sebesar 1,66 tergolong
rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pernikahan yang sifatnya negatif
pada pasangan ibu rumah tangga penggemar tayangan drama Korea sangat minim. Nilai
mean variabel kepuasan pernikahan sebesar 3,54 sebagaimana yang ditunjukkan dalam
Tabel 4. Hal tersebut membuktikan bahwa pasangan ibu rumah tangga penggemar
tayangan drama Korea memiliki kepuasan yang tergolong tinggi dalam pernikahannya.
Sebagaimana tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengukur seberapa besar
hubungan komunikasi dengan kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga penggemar
drama Korea, maka dilakukan uji korelasi Rank Spearman, yang hasilnya disajikan pada
Tabel 5.
Tabel 5. Nilai Korelasi Variabel Komunikasi Pernikahan dengan Kepuasan Pernikahan
Nilai Korelasi Variabel Penelitian

Komunikasi pernikahan dan
Kepuasan Pernikahan
Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Nilai Korelasi

Sig.

0,692

0,000
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Berdasarkan Tabel 5, hasil uji korelasi yang dilakukan pada dua variabel (Komunikasi
Pernikahan dan Kepuasan Pernikahan) dalam penelitian ini, ditemukan hasil dengan nilai
korelasi 0,692 dan signifikansi berada pada angka 0,000. Hal tersebut menunjukkan
bahwa komunikasi pernikahan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan
kepuasan pernikahan, artinya ketika komunikasi pernikahan pasangan semakin baik
atau positif, maka pasangan tersebut memiliki kepuasan dalam pernikahannya.

PEMBAHASAN
Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi antarpasangan adalah sikap
terbuka (Rakhmat, 2007). Sikap terbuka mendorong untuk terciptanya saling
pengertian, saling memahami perasaan, sikap, serta pemikiran pasangan. Adanya sikap
terbuka dapat mengembangkan kualitas hubungan antara pasangan untuk mencapai
komunikasi interpersonal yang efektif dalam keluarga.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa 85,7 % responden menyatakan bahwa mereka
melakukan komunikasi yang sifatnya terbuka dengan pasangan termasuk mengenai
kegemaran menonton drama Korea sebagai bentuk stress release terhadap kesibukan
sehari-hari. Dengan adanya keterbukaan, pasangan dapat memahami dan memberikan
ruang bagi para responden untuk menonton drama Korea sebagai bentuk stress release
dan me time dari kesibukan sehari-hari. Seperti dibahas di bagian hasil, responden pada
penelitian ini memiliki berbagai macam latar bidang pekerjaan, seperti pegawai negeri
sipil, pebisnis, ibu rumah tangga, guru, dosen, dan mahasiswa.
Keterbukaan antarpasangan dapat dibangun melalui komunikasi interpersonal, seperti
yang dikemukakan oleh Robinson dan Blanton (2003) bahwa dalam perkawinan
diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik mencakup berbagi pikiran dan
perasaan, bersama-sama mendiskusikan masalah, dan mendengarkan sudut pandang
satu sama lain. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara konstruktif akan dapat
mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik.
Dengan komunikasi yang terbuka, pasangan dapat saling mengutarakan perasaan dan
pemikiran. Sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi terbuka yang dilakukan oleh
responden berada dalam kategori tinggi. Keterbukaan yang dimaksud adalah dengan
menceritakan masalah pribadi yang sedang dihadapi dan memberikan kesempatan pada
pasangan untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Selain itu, responden
juga berinteraksi dengan membericarakan hal-hal yang menyenangkan yang dialami
setiap hari dan berupaya untuk sering menunjukkan perasaan dan pengertian.
Seperti yang dikemukakan oleh Li & Fung (2011), pada zaman modern di mana
perkawinan dianggap bukan suatu kewajiban namun lebih pada keputusan yang
dilandasi rasa cinta dan kemauan untuk berkomitmen dalam jangka waktu yang sangat
panjang, maka penting bagi pasangan dalam sebuah perkawinan untuk selalu saling
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mengungkapkan perasaan satu sama lain sehingga rasa cinta yang menjadi fondasi dari
perkawinan dapat terus dirasakan. Pengungkapan perasaan secara positif memiliki efek
tersendiri pada stabilitas hubungan penikahan dari waktu ke waktu.
Vangelisti (2004) mengungkapkan dalam hubungan dengan kepuasan hubungan dalam
perkawinan, komunikasi nonverbal dinilai lebih memiliki hubungan yang kuat dari pada
komunikasi verbal. Keintiman secara fisik dapat dijadikan salah satu bentuk
pengungkapan perasaan secara nonverbal pada pasangan. Keintiman fisik dan
hubungan seksual menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan pernikahan
(Srisusanti & Zulkaida, 2013; Robinson & Blanton, 2003).
Hal-hal yang terkandung dalam keintiman adalah saling berbagi, baik dalam minat,
aktivitas, pemikiran, perasaan, suka dan duka. Keintiman pasangan dapat tercipta
melalui keterlibatan pasangan satu sama lain dalam berbagai situasi baik
menyenangkan maupun menyedihkan. Keintiman pasangan dalam perkawinan juga
dapat ditingkatkan melalui kebersamaan, saling ketergantungan, saling mendukungan
dan memberi perhatian. Meskipun pasangan memiliki keintiman yang sangat tinggi,
bukan berarti pasangan selalu melakukan berbagai hal bersama. Suami atau istri juga
berhak melakukan aktivitas dan minat yang berbeda dengan pasangannya, seperti
halnya para responden yang memiliki minat menonton drama Korea.
Berdasarkan hasil penelitian, nilai mean variabel kepuasan pernikahan sebesar 3,54
membuktikan bahwa pasangan ibu rumah tangga penggemar tayangan drama Korea
memiliki kepuasan yang tergolong tinggi dalam pernikahannya. Proses interaksi
pasangan dalam pernikahan menjadi sangat relevan dengan kepuasan dan stabilitas
hubungan.
Perilaku komunikasi yang mengungkapkan perasaan negatif pada pasangan seperti
kritik, sikap membela diri, penghinaan, dan penarikan diri bisa menjadi awal dari
ketidakpuasan dan perceraian. Sebaliknya, pengungkapan perasaan secara positif
memiliki efek tersendiri pada stabilitas hubungan penikahan dari waktu ke waktu.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lebih 80% responden
menyatakan mereka tidak membangun komunikasi yang negatif dengan pasangannya.
Komunikasi yang terbuka dapat dilakukan dengan saling membicarakan mengenai
permasalahan pribadi, hal-hal yang menyenangkan yang dialami setiap hari pada
pasangan, saling menunjukkan pengertiannya; dan meminta masukan pada pasangan
untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Kegemaran menonton drama Korea bagi ibu rumah tangga, di mana mereka
menghabiskan tiga sampai empat jam sehari, dapat menjadi sumber konflik jika tidak
dikomunikasikan dengan pasangan. Namun, mayoritas responden pada penelitian ini
dapat mengkomunikasikan kegemaran mereka kepada pasangan sehingga pasangan
dapat memahami dan memberikan pengertian.
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Menurut Ayub (2010), kepuasan perkawinan dapat didefinisikan sebagai proses
adaptasi terhadap pasangan dengan sedemikian rupa untuk menghindari atau untuk
menyelesaikan konflik sehingga pasangan merasakan cukup puas satu sama lain dengan
pernikahan. Salah satu faktor yang terkait dengan kepuasan pernikahan adalah
komunikasi, sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai korelasi 0,692
dan signifikansi berada pada angka 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi
pernikahan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan kepuasan pernikahan.
Artinya ketika komunikasi pernikahan pasangan semakin baik atau positif, maka
pasangan tersebut memiliki kepuasan dalam pernikahannya.
Menurut Brisini dan Solomon (2021) kepuasan pernikahan sering dihubungkan dengan
konflik dalam pernikahan, kualitas suatu hubungan berhubungan dengan cara
menyelesaikan konflik terutama ketika hubungan sedang menghadapi suatu masalah.
Selain itu, kesetaraan dalam hubungan, serta interaksi yang dilakukan oleh pasangan,
adalah hal yang penting dalam menjaga kualitas pernikahan. Dapat dilihat bahwa
komunikasi adalah unsur penting dan tidak dapat dielakkan dalam menjaga stabilitas
dan kualitas hubungan. Sebaliknya komunikasi yang buruk akan menciptakan konflik
antarpasangan sehingga perlu dihindari.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasangan ibu rumah tangga
penggemar tayangan drama Korea memiliki komunikasi dan kepuasan pernikahan yang
cukup tinggi. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan
signifikan antara Komunikasi Pernikahan dan Kepuasan Pernikahan.
Kekuatan hubungan dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,692 dan signifikansi
berada pada angka 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika komunikasi
pernikahan pasangan semakin baik atau positif, maka pasangan tersebut memiliki
kepuasan dalam pernikahannya. Komunikasi perkawinan dilakukan dengan terbuka
dengan saling menceritakan masalah pribadi yang sedang dihadapi dan melibatkan
pasangan untuk memberikan solusi.
Penelitian ini terbatas pada penggambaran seberapa besar hubungan komunikasi
dengan kepuasan pernikahan pada ibu rumah tangga penggemar tayangan drama
Korea. Pada masa yang akan datang dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan metode
kualitatif untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana strategi ibu rumah tangga
penggemar drama Korea, khususnya pada katageori heavy viewer dalam meminimalisir
konflik melalui komunikasi guna mempertahankan kepuasan pernikahan.
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Abstract
Previous researches showed that there is relation between body image satisfaction and
depression in perinatal period. Given this fact, it is important to educate and find ways to
enhance mothers’ postpartum self-esteem and body satisfaction. For the last decade body
image literature has risen and brought to new discussion about body positivity. This
research focuses on women’s body positivity campaign presented by Mothercare called
#BodyProudMums. The objective of this research is to identify the storytelling elements
used to promote women’s body positivity campaign and whether the issue creates good
brand story for Mothercare. The concepts used are body positivity, postpartum, brand
storytelling, and social media with qualitative content analysis as research method. The
unit of analysis are ten posts of #BodyProudMums campaign on @mothercareuk, while
the samples are three randomly chosen posts. This research notes that the body positivity
messages of body appreciation, body acceptance, and love, as well as broad
conceptualization of beauty are carried out by the elements of storytelling namely: basic
plots (the quest), archetype (the change master) with the following story objectives:
communicating who they are, fostering collaboration, transmitting values and sparking
action. There are only three out of four elements of good brand story present on the
campaign. However, the absence of humor element is justified because of the nature of
the postpartum story in which it shares mothers’ hardship and how they finally cope with
it. Therefore, it can be said that the issue of mothers’ body positivity creates good brand
story for Mothercare.
Key words: positive body image, postpartum, brand storytelling, social media

INTRODUCTION
Women have always been encouraged to change their shape and to conform to current
trends (Grogan, 2017). Macquarie, a researcher from the University of Sidney, found that
women are more likely to compare themselves with others (Martanatasha & Primadini
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2019). The reason is that because women commonly value their body based on the value
given by society and culture (Murwani, 2010).
Motherhood, as beautiful as it seems, has brought new challenges for women. There are
numerous changes happen once women become a mother. Sleep deprivation, rising and
falling hormone levels, stress over breastfeeding or guilt over bottle feeding, the juggle of
going back to work and caring for children at home are just a few of the stressors take
place particularly in the first few months postpartum. A study shows that the postpartum
period places the mother and infant at risk of a number of negative health outcomes.
Mental health conditions, such as depression and anxiety, are common in the
postpartum, as is poor body image. (Kellie, 2017)
Woman’s body image can be significantly affected by the rapid and extensive physical
changes during pregnancy and postpartum. Pregnancy is a complicated period for women
in that it is often the first-time weight gain is expected and accepted (Hodgkinson, Smith,
& Wittkowski, 2014). However, it does not apply the same to postpartum. A study in the
journal Body Image reveals that postpartum women have high levels of body image
dissatisfaction since there was pressure to lose weight and “snap back”. It also has been a
source of sadness, and even depression. A negative body perception in postpartum
period increases the likelihood that those new moms will encounter other psychological
distress (Meireles et al., 2015).
A study conducted in 2009 highlighted that mothers’ body satisfaction worsened from
one to nine months postpartum (Gjerdingen et al., 2009). A similar research in 2015
concludes that there is theoretical and epidemiological evidence supporting an
association between body image satisfaction and depression in the perinatal period
(Silveira et al., 2015). Given these relationships, it is important to educate women about
expected postpartum weight and body changes, and to find ways to enhancing mothers’
postpartum self-esteem and body satisfaction.
In the last decade, the body image literature has begun to extend beyond focus on body
image disturbances, and examine the construct of positive body image. Similarly, Body
positivity is a growing social media trend that seeks to challenge dominant societal
appearance ideals and promote acceptance and appreciation of all bodies and
appearances (Cohen et al., 2019). The earlier research showed that a brief exposure to
body positive posts was associated with improvements in young women’s positive mood,
body satisfaction, and body appreciation. It was concluded that body-positive content
may offer a fruitful avenue for improving young women’s body image (Cohen et al.,
2019).
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Body Positivity is a common cause used for emotional branding which is described as a
way to engage with customers, appealing to their needs, aspirations, dreams, and ego.
This branding strategy addresses the growing trend of consumers’ seeking emotional
relationships with a brand (Acharya, 2018).
Dove Campaign Real Women Real Beauty was a one of the pioneers in emotional
branding strategy, which tried to promote body positivity among women. The campaign
started in 2004 and is still going on today. Previously there were several researches
conducted on women’s body image campaign by Dove. One experiment resulted that
while exposure to the Dove model versus an ultra-thin model was not related to
decreased levels of self-discrepancy across experimental groups, numerous other
statistically significant relationships emerged based on exposure to the Dove or plus-size
model (Bissel & Rask, 2010).
Other research analyzed Dove Campaign in connection with the concept of femvertising.
The research shows that those Dove’s series of advertisement are indicating the similar
issue, that is dictating body standard, style, and women beauty, that occur for a long
time, had increasing women’s anxiety on their body. Their anxiety of body image is
removed at the end of advertisement with comfortable feelings and confidence.
(Kumalaningtyas & Sadasri, 2018).
Dove is not the only brand that promotes women body positivity issue. Women’s postbirth body image has been rarely talked about publicly until Mothercare launched a
campaign called #BodyProudMums in December 2018. This campaign boldly seeks to
normalize mother’s experience, spark a positive conversation, and help mothers to feel
confident and proud of their bodies. On the shots, mothers are shown holding their
babies close, and are smiling as the kids laugh, gawp at the camera in bemusement, or, in
some cases, scream their heads off. The inspiration behind this project was to show real
women, all different shapes and sizes actually not caring about their ‘big’ thighs or ‘big’
bellies – and just trying to be comfortable in their own skin. The ads appear in more than
30 Tube stations across London, on LCD screens and escalator panels (Seymour, 2019).
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Picture 1. Photos of #BodyProudMums Campaign

(Source: https://www.instagram.com/mothercareuk/)
The campaign itself is the product of brand storytelling in which a story or narrative is
conveyed through the brands communication medium. Storytelling is used to connect the
identity or philosophy of company in creating a product or describing the production
activity (Salzermorling & Strannegard, 2004). Storytelling is a fundamental human activity
because through it people are able to better understand their world and organize their
experiences to communicate them to others. It also plays a role in persuasion, because
the best way to persuade someone is by telling a compelling story (Delgado-Ballester &
Fernández-Sabiote, 2016).
Initially The Body Proud Mums campaign was created for London's "The Women We See"
competition. The campaign was also published on Mothercare official Instagram. Later, it
has gone viral. Mothers from all around the world started to post their own postpartum
photo and stories on their Instagram account. As of now, the hashtag #BodyProudMums
on Instagram hits about 2,379 posts, with mostly show the honest photos of how their
body appearance after giving birth.
The swift spread of the campaign is the outcome of the use of social media. Social media,
as the result of development of science and technology, has provided a space to
communicate, socialize, and express ourselves (Dewi & Winduwati, 2019). The rapid
usage of the Internet as a tool or medium of communication and information, including
media campaign to society, is popular to spread idea(s), thought, even ideology. (Nasucha
& Kertanegara, 2020). McQuail (2011) noted several qualities of social media, namely
providing social presence, creating a feeling of being connected with others, giving the
autonomy (feelings in control), allowing interactivity, and bringing joy and playfulness.
Schiffman and Kanuk (2010) added that social media is addressable, in which the message
can be conveyed both to public and private, interactive and easily distributed.
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As mentioned above, women postpartum negative body image is a real thing that poses
threat to both mothers and their child. Mothercare, as mother and baby product brand,
took the chance to educate women about the expected postpartum body changes
through the campaign. The campaign itself uses storytelling method in which real
mothers from various ethnicities tell story about how they cope with their postpartum
body image. Their photos and stories are displayed on Mothercare’s UK Instagram
account and have sparked positive conversation among mothers. Based on the reason of
how important women’s body image issue and how powerful brand storytelling on social
media, the objective of this research is to identify the storytelling elements used to
promote women’s body positivity campaign #BodyProudMums and to identify whether
the issue creates good brand story for Mothercare.

LITERATURE REVIEW
Positive Body Image (Body Positivity)
Previous research on body image and body positivity has seen this topic through the lens
of social media exposure. The one conducted by Martanatasha and Primadini (2019) tried
to find out the relation of self-esteem and body image within the exposure of social
media Instagram. Through the surveys among college students, the study showed an
indirect effect between those three variables. In other words, it can be said that social
media Instagram can affect the body image and in turn can also affect self-esteem
(Martanatasha & Primadini, 2019).
Another research on positive body image was carried out in relation with femvertising
(Kumalaningtyas & Sadasri, 2018). This research elaborated how body positivity was
being described through the concept of femvertising. Through the content analysis of
Dove’s Real Beauty video, this research resulted that the series of Dove advertisement
has shown similar issues about body standard, looks, and women beauty, as well as the
rise of women’s anxiousness about their body. Their restlessness about their body finally
vanished in the end of advertisement and changed by the confidence. All of that scenes
showed the representation of femvertising concept (Kumalaningtyas & Sadasri, 2018).
While the previous two researches above discussed body image and body positivity from
communication science, these following other researches have looked from another
discipline’s view: psychology. The first one, carried out by Frisén and Holmqvist in 2010,
aimed to investigate positive body image during adolescence. Semi-structured interviews,
centering on three body image domains (satisfaction with own appearance, views on
exercise, and influence from family and friends) were conducted with 30 early adolescent
Swedish girls and boys aged between 10 and 13. Results revealed that the adolescents’
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satisfaction with their own appearance was characterized by a functional view of the
body and an acceptance of the bodily imperfections that they perceived that they had.
The vast majority of the adolescents were physically active and found exercise joyful and
health-promoting (Frisén & Holmqvist, 2010).
Secondly, a research conducted by Barcalow, Tylka and Horvarth in 2010 has tried to find
out about positive body image characteristics for young-adult women. This study used
Grounded Theory to analyze interviews from 15 college women classified as having
positive body image and five body image experts. Many characteristics of positive body
image emerged, including appreciating the unique beauty and functionality of their body,
filtering information in a body-protective manner, defining beauty broadly, and
highlighting their body's assets while minimizing perceived imperfections (WoodBarcalow et al., 2010).
From the previous research, it was noted that body image is about how we feel towards
our body. Body image is not only about how we look physically but it is about our feelings
about our appearance (Taylor, 2014). The concept body image on this research refers to
the definition of positive body image according to Wood-Barcalow et al. (2010). In a
multi-dimensional concept, positive body image has to represent body appreciation, body
acceptance and love, broad conceptualization of beauty, adaptive appearance investment
and filtering information in a body-protective manner (Kumalaningtyas & Sadasri, 2018).
The first one, body appreciation, is about feature, functionality and body health,
specifically being thankful of what the body can do (Avalos et al., 2005). Second, body
acceptance and love, is about the expression of love and comfort towards one’s body,
even if not fully satisfy with all aspect in our body (Frisén & Holmqvist, 2010). Third, broad
conceptualization of beauty, refers to the perception that the definition of beauty could
be obtained from various looks (Wood-Barcalow et al., 2010). The fourth aspect, adaptive
appearance investment, notes that individual with positive body image has the tendency
to do self-care which projects their personal style and personality (Wood-Barcalow,
2010). Fifth, filtering information in a body positive manner, is an aspect that describes
how individual manage the exposure of information “unrealistic and fabricated nature of
media images”. Individual with positive body image will be better in managing critics
related to their looks (Wood-Barcalow et al., 2010).

Brand Storytelling
The brand storytelling research conducted by Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote in
2016 shows that nowadays, companies are making efforts to build their brands through
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storytelling. The aim of this exploratory research was to analyze the use of storytelling
practice by Spanish companies. Content analysis was applied to identify differences
among companies that use or do not use storytelling, and the characteristics and
elements used were analyzed. The results showed the main objectives of the stories, the
plots and the archetypes used, among other aspects. Nevertheless, storytelling was
underused by most Spanish companies and there was room to increase the quality of
stories (Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote, 2016).
Secondly, the research by Kaufman in 2003 investigated the place that storytelling has in
company’s communications, and stated that storytelling has a wide and varied range of
applications. This research revealed various organizations’ views on where storytelling
adds value and how leaders can use this better to develop their organizations in the
global context. It concluded that those bonds thus provided better returns on both
personal and organizational levels (Kaufman, 2003).
Thirdly, the research by Denning in 2006 aimed to answer about how a CEO make
effective use of storytelling. The finding of this research highlighted that even executives,
who are naturally talented at narrative, also need to learn to targeting their approach in
particular issue faced by the company. Leading companies increasingly recognize the
need to train leaders in using artful narrative, in an attempt to inspire and guide their
organization so it can respond effectively to strategic challenges. But the reality shows
that most organizations need help to get the full benefits of using storytelling (Denning,
2006)
A brand story comprises a realistic or fictional framework in which brand can be
embedded to convey something about the brand’s heritage, founder, highlights and
crises, mission and values, functional, and emotional benefits. The literature has
highlighted four elements that contribute to a good brand story: authenticity,
conciseness, reversal and humor (Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote, 2016).
As another element of a brand story, plots play a central role because they are an
essential attribute that organize events into a beginning, a middle, and an end. They help
to order experiences and make them meaningful via a logical sequence (Delgado-Ballester
& Fernández-Sabiote, 2016).
Finally, the use of archetypes in the brand story helps to connect with consumers, and
also to present products and brands in a meaningful way. Archetypes are forms or images
of a collective nature that represent a typical human experience and define the
personality of a brand, and give it a voice to express its story to the consumer (DelgadoBallester & Fernández-Sabiote, 2016).
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Table 1. Elements of Brand Storytelling
Good Brand Story
Story Objectives

Basic Plots
Archetypes
(universally
familiar character)

Authenticity, Conciseness, Reversal, Humor
Sparking action, Communicating who you are, Sharing
knowledge, Transmitting value, Taming the grapevine, Leading
people to the future, Communicating who the brand is, Fostering
collaboration
Rags to Riches, Rebirth, The quest, Overcoming the monster,
Tragedy, Comedy, Voyage and return
Ultimate strength, The siren, The hero, The antihero, The
creator, The change master, The powerbroker, The wise old
man, The loyalist, The mother of goodness, The little trickster,
The enigma

(Source: Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote, 2016)
Storytelling is one of the oldest and most powerful modes of communication (Kaufman,
2003; Worth, 2008), not only because from childhood we are used to reading, listening
and telling stories, but also because stories are easier to remember (Lundqvist et al.,
2013). In a branding context, storytelling is also reaching a significant status in companies’
brand-building efforts and brand strategy communications in terms of persuading
consumers and strengthening the brand externally (Delgado-Ballester & FernándezSabiote, 2016).
Following the abovementioned previous researches on body image, body positivity, and
brand storytelling, the researcher concluded that there was no research conducted about
body positivity campaign for mothers (postpartum women) in relation with the elements
of brand storytelling. Thus, this brings the researcher to raise these following research
questions:
RQ1
RQ 2

: How is the issue of mothers’ body positivity being promoted by storytelling
elements?
: How does mothers’ body positivity issue create good brand story for
Mothercare?

METHODS
This research uses qualitative content analysis (QCA). QCA is a method for systematically
describing the meaning of qualitative material. This is done by classifying parts of
research’s material as instances of the categories of a coding frame. The method is
suitable for all material that requires some degree of interpretation. This can be verbal or
visual, and it can be material that is being generated for the research, or material that is
sampled from other sources. The material of this research are the posts under
#BodyProudMums campaign on the official Instagram account @mothercareuk. QCA
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requires the researcher to focus the analysis on selected aspects of material, as indicated
by research question. On this research, the selected aspects of materials include the texts
that contain main concepts, namely body positivity and brand storytelling (Schreier,
2012).
With the aim to discover how women body positivity issue being promoted by storytelling
elements and how the issue creates good brand story for Mothercare, this research takes
narrative analysis approach. The central idea of narrative analysis is that stories and
narratives offer especially translucent windows into cultural and social meanings. Stories
are at the center of narrative analysis. How to interpret the text that tell the stories is at
the heart of narrative the analysis. The analysis also reveals about the person and the
world from which it came (Patton, 2002).
On this research, the stories of postpartum women are the center of the analysis. The
elements of brand storytelling concept are used to interpret the text of
#BodyProudMums on Instagram. The narrative would like to reveal the value that the
brand brings in the campaign.
According to Mayring (2014), the research process of qualitative content analysis requires
research instrument to categorize the data. The categorization is created by the
formulation of the research question followed by the theoretical and conceptual frame.
After the categorization process is done, the researcher is doing the coding by analyzing
the research material using the categorization unit. The interpretation of research
material can be presented only if the previous step is in accordance with the research
question.
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Table 2. Unit of Analysis
Unit of Analysis

Category

Sub Category

Instagram Post of
Mothercare’s
#Bodyproudmum
Campaign
Positive Body Image

Photo
Caption

Photo of pospartum women and their babies
Tells stories about the women’s perception on their pospartum
body image

Body appreciation

Awareness of body’s uniqueness feature

Body acceptance and
love
Broad conceptualization
of beauty
Adaptive appearance
investment
Filtering information in a
body positive manner

Confidence and affection towards one’s body

Good story elements

Authenticity
Conciseness
Reversal
Humour
Sparking action
Communicationg who you are
Sharing knowledge
Transmitting values
Taming the grapevine
Leading people into the future
Communicating who the brand is
Fostering collaboration
Rags to riches
Rebirth
The quest
Overcoming the monster
Tragedy
Comedy
Voyage and Return
Ultimate strength
The siren
The hero
The Antihero
The Creator
The Change master
The Power broker
The Wise old man
The Loyalist
The Mother of goodness
The Little trickster
The Enigma

Brand Storytelling
Elements

Story objectives

Basic Plot

The Archetypes

The understanding that beauty concept is beyond the physical
appearance
Tendency and willingness to do self-care to project individual’s
personality and personal style
The way individual manage the exposure of information related
to body image
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RESULTS
Below are the three randomly chosen #BodyProudMums posts taken from Mothercare’s
official instagram account @mothercareuk with the photo and stories told on the caption.
Each posts will be analysed by using the elements of positive body image and brand
storyteling.
Table 3. #BodyProudMums Post
Photo 1

Caption
Eleanor, 14 weeks after giving birth:
The inspiration behind being part of this project is to show
those around me that stretch marks and weight gain don’t
define us, that we should embrace our strength and beauty.
I am a young mother with many influential people around
me, and together we can see the beauty of motherhood.I
have always loved my body no matter what, and my friends
would look up to me for that. Pre-pregnancy, I had nice
curves and my skin was smooth. During pregnancy my body
changed dramatically, not just in weight – but also my
breasts and skin, in the ways that aren’t considered to be
beautiful. I’ve seen people on social media bounce back
significantly and speedily to their pre-pregnancy weight, so
of course I feel the pressure to do so too. I have found it
difficult to see my body in the same way, but as the days go
by, I am a few steps closer. I didn’t expect my body to
change as much as it did, but I would most definitely do it
all over again.”

(Source: https://www.instagram.com/p/BuTWXLUlufl/)
The good brand story elements shown on Eleanor’s story are authenticity and
conciseness. The stretchmarks and weight-gain are common condition happened to
postpartum women. Eleanour sends a strong message that she refused to be defined by
those changes happened in her body. Instead, she chooses to see the beauty of
motherhood. By saying these things, Eleanor shows the elements of positive body image,
namely body appreciation, acceptance, and love. The way she delivers her story also
shows conciseness. In a relatively short description, we can get what she means and we
are brought to her stituation.
The objectives of this story are to spark action, transmitting values and fostering
collaboration. The action that Eleanor suggests the pospartum women is for them to
embrace the new body they have and to not define themselves merely by the strecth
mark or weight gain. The values being transmitted here are body appreciation, body
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acceptance and body love. It was shown by her statement “I have always loved my body
no matter what, and my friends would look up to me for that”. The way Eleanor shares
her postpartum experience could prompt the other mothers to share their own stories
about the same topic. The basic plots on Eleanor’s story is about the quest. She admitted
that she did feel the pressure to bounce back and speedily get to her pre-pregnancy
weight. She also said that she found difficulty to see her body the same way. However,
she mentioned that as the the days go by “I am a few steps closer”. Thus, her statements
are in accordance to the definition of “The Quest”, that is about the progression Eleanor
would like to have from the state of feeling negative about her appearance towards a
better self-acceptance.
The brand archetype shown on Eleanor’s post is “The Change Master”. It is about
representation of transformation, self-improvement, and the desire to be the master of
our own destiny. It was clearly stated by Eleanor that she wanted to get closer to
accepting the new body she has. She might feel negative towards her new body and feel
pressure to get back to her pre-pregnancy body from her surroundings (media and
society), but then she refused to be solely defined by her weight. Even she mentioned
that she would love “to do it all over again”.
Table 4. #BodyProudMums Post
Photo 2

Caption
Tina,
27
weeks
after
giving
birth:
“I am not a fan of my new body. Before birth I was muscular and
worked out a lot. Now I don’t have time to work out and everything
feels saggier! I didn’t expect to feel suddenly so old and droopy! I
know it will come back with time and dedication to exercise again,
but right now all I want to do is cover up with baggy clothes.
Every day I feel pressure to bounce back. Society, social media,
people’s comments all make you feel that way. All over social media
it shows these perfect bodies saying they’ve had children and now
bounced back so quickly. I, myself remember being really surprised
when Kate Middleton came out of the hospital holding Prince George.
She had the baby bump, and I remember being surprised that your
belly doesn’t just go down after giving birth. I also thought how
stupid I was to have ever thought it would. I guess pre children you
just have unrealistic expectations. I also put pressure on myself to try
and get my body back, but as I slowly transition into motherhood I
am realising that it’s actually not that important, and I just need to be
OK in my own skin rather than worrying about what everyone else
thinks.”

(Source: https://www.instagram.com/p/BuTImwOFSYk/)
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Tina’s story has the elements of authenticity, conciseness, and reversal. The authenticity
is shown by the complaints she has about her own body. The complaints she has are
similar with what other mothers experienced. Mostly are about the change of the body,
and the facts that mothers’ body are saggy and droopy. The feelings toward their new
body is negative. She also feel pressure to bounce back quickly from social media and
society around her. The reversal moment came when she watched the news about Kate
Middleton, The Duchess of Cambridge, who came out of the hospital holding Prince
George and still had the baby bump. That moment really hit her. She realised that
mothers’ belly does not just go down after giving birth.
The objective of the story is to communicating who she is as Tina reveals some
vulnerability from her past experience to inspire and engage others. She described how
she only wanted to cover her body with baggy clothes to hide the new body she feels
dissatisfied about. She also said how much she feels pressure from society and media to
bounce back to her pre-pregnancy shape. But in the end, she realized that she is in a
transition into motherhood and that she needs to deal and feel comfortable in her own
skin. From what she said, we can infer that she wanted to inspire and engage others with
her story.
Another objective of Tina’s story is also about fostering collaboration. She shared postbirth story that commonly happen to many other women. By sharing her stories and
participating in the campaign shows that she is no longer embarrassed with her current
body appearance. Her brave action somehow could prompt other mothers to share their
own stories about the topic.
The basic plot used in Tina’s story is about “the quest” as Tina has moved from a point in
which she feels so low about her appearance to the point where she realized that
women’s body do not “just bounce back” so quickly after giving birth. She also realized
that she is in transition of being in motherhood and started to think that thinking about
what people think about her body is not that important. Here she showed what body
positivity means for her. The elements of body acceptance and love is clearly expressed
in her story.
The archetype shown on this post is about “the change master”. Tina shows her
dedication in making a difference through a change. Her post-birth story represents
transformation, self-improvement, and the desire to be the master of her own destiny.
She has changed from the person who cares so much about her looks and what people
said about it to a person who care less and choose to focus on a more important stuff,
like transition process to motherhood.
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Table 5. #BodyProudMums Post
Photo 3

Caption
Harriet,
26
weeks
after
giving
birth:
“I loved the idea of celebrating postpartum bodies. I have
always struggled internally with my weight and how I feel
about myself. I put on 4 ½ stone in pregnancy and have lost
about 2 ½ so far. How can I hate my body when it has given me
my beautiful baby boy? My body has done something amazing,
and to me that’s the most empowering thing.
I feel like I’m doing this for all the mums who wear baggy tops
or cry when they look in the mirror. To say: you are amazing!
I just say to people it took me 9 months to make him – he’s my
priority. It will come off, it just takes time. It’s the people who
don’t have children who judge the most. Other mums support
each other and tell them they are awesome!

(Source: https://www.instagram.com/p/BuYOrIyjxx_/)
Through the post Harriet showed that she did not feel at ease with her pospartum body,
especially about her weight. From here, we can see that there is element of authenticity
on her story. There is a sense that readers obtain from Harriet’s story that makes
audience believe and associate the story with reality. The way Harriet tells her story also
concise enough. She went straight to her points in which she describes her appreciation
towards her body as well as her spirit to cheer up her fellow mothers who may feel low
about themselves.
The objective of Harriet’s story are as follows: communicating who she is, sparking action,
and transmitting values. Harriet is being honest about how she feels about her
postpartum body. She has struggled inside, especially about her weight. However, she
finally came to the understanding of giving appreciation to her body for what it has done.
It was clearly stated on her sentence “How can I hate my body when it has given me my
beautiful baby boy?”. By joining this campaign and sharing her story, Harriet also showed
her support for other mothers. She explicitly said that she wants to give credit to
postpartum mothers by saying “you are amazing”. By giving her support, she wants other
mothers to feel amazing about themselves. In other words, her story aims to spark action.
The values transmitted on this story is about body appreciation as well as body
acceptance and love. They are the two most important elements of positive body image.
From the way Harriet shares her story, the researcher can infer that the basic plot used is
“The Quest”. She came from a point where she struggled to accept her new body to a
point where she finally acknowledges that her body has done something amazing. It

Arindita— #BodyProudMum: Promoting Body Positivity through Brand Storytelling

333

shows progression as she transformed from the place where she felt insecure about her
looks to an understanding that it would take time to recover her body and that is fine
with her.
The brand archetype shown on this post is the same as the rest, it is “The Change
Master”. It shows Harriet’s understanding about her transition into motherhood. The
changes happened in her body represent transformation, self-improvement, and the
desire to be the master of her own destiny.

DISCUSSION
Previous researches from the psychology field by Wood-Barcalow et al. (2010), as well as
the one conducted by Frisén & Holmqvist (2010), have both resulted in a number of
characteristics of body positivity. Those results have set a basic characteristic of body
positivity that lay the ground for researcher to acquire what to look for on each post of
#BodyProudMums on Instagram. While those two previous researches focused on the
body positivity characteristics shown by young adolescence, the characteristics shown on
this research belong to postpartum women. The finding of this research shows that there
were only three out of five positive body image characteristics shown on the campaign.
This research has also brought new insights on the body positivity issue on social media
sphere. Previous research by Martanatasha and Primadini (2019) suggested that exposure
on social media Instagram can affect the body image for young people. Meanwhile the
finding of this research elaborates the kind of positive body image characteristics of
women being shown on campaign on social media. This shows that as social media
Instagram is proven to have effect on the way people perceive their body image, it is now
being utilized to be the medium for body positivity campaign by a brand.
Comparing to the research that view body positivity from femvertising concept by
Kumalaningtyas and Sadasri (2018), the setting of previous research was about the
campaign by a brand which was addressed to women in general. Meanwhile, on this
research, the brand campaign was specifically addressed to mothers. While the previous
research described how femvertising in digital video advertisement portray body
positivity issue, the result of this research showed how the elements of brand storytelling
promote the message of body positivity campaign.
Other previous researches on brand storytelling by Delgado-Ballester & FernándezSabiote (2016), Kaufman (2003), and Denning (2006) have focused on how the
implementation of storytelling could enhance the communication between brand,
company, and CEO towards their public. The finding of this current research is more
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focused on how the elements of brand storytelling promotes a particular issue of body
positivity, and whether the issue creates good brand story for the brand behind the
campaign. The story objective, the plot, and the archetype are all tailored to convey a
strong message of body positivity for postpartum women and in turn create a good brand
story for Mothercare.
From the findings, it was noted that not all of the five elements of positive body image
are portrayed on the caption of #BodyProudMums campaign on Instagram. The elements
that are shown the most are body appreciation, body acceptance, and love. The broad
conceptualization of beauty is also found although not as frequent as the previous two.
However, the adaptive appearance investment and filtering information in a body
positive manner part are not shown at all. Body appreciation, body acceptance, and love,
as well as broad conceptualization of beauty, seems to be the core messages of the
campaign itself.
That particular findings lead the reseacher to answer the first research question of how
the mothers’ body positivity issues being promoted by storytelling elements. The first
element is good brand story. All mothers convey body positivity message through the
authenticity and conciseness of their stories, and through making their stories eligible to
good brand story criteria. The pospartum body image experiences that these mothers
share are commonly happen to most women, thus it is easy to make the target audiences
believe and associate the story with reality. The way these stories are brought also meets
the conciseness criteria. They are not lengthy, instead they use simple language and get
straight to the important points without eliminating the personal touch. Another element
shown is reversal that emerges when there was a specific event occurred on mother’s
life. These events shifted their perception towards body positivity.
The second element is objectives of stories. The objective of stories found on the
#BodyProudMums campaign posts are communicating who they are; fostering
collaboration; transmitting values; and sparking action. First, by communicating who they
are, they have revealed their strength and vulnerability for public to see and be inspired.
This creates something in common with their fellow mothers that can bring a closer
engagement. Secondly, the usual and common experiences of physical and psychological
changes after giving birth somehow recount a situation that the audience have also
experienced, and prompts them to share their own stories about the topic. The objective
of fostering collaboration was successful as there were more than two thousand other
posts created using the same hashtags and featuring the same topic of postpartum
experience. These first and second objectives were to capture the attention and interest
of the public to look at the issue of body positivity.
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Meanwhile the third and fourth objectives intention were to transmit the values of
positive body image and to spark action so that the women who see the campaign would
practice this way of thinking towards themselves. While they share their stories, the
values they were trying to deliver were the elements of positive body image namely body
appreciation, body acceptance and love, and broad conceptualization of beauty. As public
get engaged and inspired, they also want the mothers who see the campaign to do the
same thing: to appreciate, accept and love their body as well as broaden their perception
about beauty.
In order to deliver the message of body appreciation, body acceptance, and love, and
broad conceptualization of beauty, all of the stories use the basic plot “The Quest”, which
means a mission and progression from point A to point B. The mothers tell the public
their shifting perception on how a postpartum body should look like, from a point where
they think that postpartum women “should bounce back quickly to pre-pregnancy body” - as they have seen on media and told by people around them -- to a point where they
think that their bodily changes are normal and acceptable. They have moved from a point
where they pity themselves to a point where they feel empowered because they realize
their body has performed miracle by giving birth to a new human being.
The last element of storytelling is “The Archetype”. The use of archetypes in the brand
story helps to connect with consumers in a meaningful way. Archetypes are forms or
images of a collective nature that represent a typical human experience, define the
personality of a brand, and give it a voice to express its story to the consumer. From the
stories analyzed above, they all have the same archetype, it is “The Change Master”. All
mothers are shown as the characters who are strongly intuitive and dedicated to making
a difference through change. They all experienced hardship in adjusting to their new postbirth body that caused them feeling insecure and lacking of confidence. However, their
intuition and dedication to love their babies to the fullest have somehow direct them to a
new perspective: to realize that what they experience is normal and finally find a broader
conceptualization of beauty.
This brand archetype that Mothercare chooses is in accordance with the purpose of the
campaign itself, which is to challenge the social standard of beautiful mothers. All bold
unedited pictures have sought to normalize the motherhood experience so that all
mothers could identify themselves and feel safer on their own skin. It also means to
create a new term of beauty of mothers by stressing it on the tagline “Beautiful, isn’t
she?”. “The Change Master” archetype here is clearly described and portrayed on all the
photos and caption of the campaign.
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The story objectives, the basic plot, and the brand archetype of this campaign show the
value that the brand wish to communicate. Mothercare would like to bring mothers to
make “the quest” from the point they feel bad about their postpartum appearance to a
point in which they embrace their bodily changes. The campaign would like to showcase
of how women can be “the change master” who can accept their body changes (and their
life) once they become a mother.
With all the elements of storytelling used to promote body positivity have been discussed
above, there came the second question as to whether this issue creates a good brand
story for Mothercare. There were four elements that build a good brand story:
authenticity, conciseness, reversal and humor. The first two elements are shown vividly on
all stories that the mothers shared. The third element was there although less frequently
shown, while the fourth was not shown at all.
Humor is the element of a good story that was not used at all. It may have been because
the postpartum stories are not inherently humorous by nature. By the same token, with
respect to the less frequent show of reversal element, another discrepancy was identified
between theory and practice. While theory has recommended the use of reversal stories
as they communicate the obvious problem-solution causal relationship, the nature of
postpartum stories does not always exactly consist of problem-solving part as a mark of
turning point.
Some women found momentum that encourage their shift of perception towards a more
positive body image, while the rest just slowly find their own way. Backed by the three
elements of a good brand story (the authenticity, conciseness and reversal),
#BodyProudMums has enabled other mothers to identify themselves with the women on
the campaign. Thousand posts around the world have been made following the campaign
two years ago. Therefore, even though it does not have all of the four elements, this body
positivity issue has made a good brand story for Mothercare.
.
The theoretical implications of this research is to confirm that storytelling is a suitable
method to promote an issue that is close to the heart of consumers, because stories are
more easily remembered (Lundqvist et al., 2013), more affective, and more convincing
compared to rational arguments, statistics, or facts (Kaufman, 2003). Elements of brand
storytelling can bring the issue alive, more relevant, and meaningful to public. Even if not
all elements of storytelling are included, as long as the story rings true to reality, the
public will be able to identify themselves with the campaign. In this case, postpartum
body image is an issue closely related to Mothercare’s consumer. Body positivity issue will
ring a bell to postpartum mothers as they are in need of support to accompany them in
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their transition to motherhood. The messages of positive body image are naturally
conveyed by mothers on the campaign. However, there should be a clearer classification
on positive body image elements to clarify whether a person should meet all the four
elements to have a positive body image.
The practical implication of this research is that there is still room for development of this
issue of the campaign. Mothercare might want to explore another way of storytelling by
emphasizing the other two elements of a good brand story: reversal and humor. On top
of that, there are also two elements of positive image that have not been promoted on
the stories yet, they are adaptive appearance investment and filtering information in a
body positive manner. These could be presented in form of the campaign’s sequel version
to inspire and educate mothers all over the world.

CONCLUSION
Based on the content analysis of #BodyProudMums campaign on Instagram, it was found
that these following elements of brand storytelling: good brand story (authenticity,
conciseness, reversal), story objectives (communicating who they are, fostering
collaboration, transmitting values, and sparking action), basic plots (the quest and
overcoming the monster), archetype (the change master) have promoted these body
positivity messages, namely body appreciation, body acceptance, and love, and broad
conceptualization of beauty.
There are three out of five elements of body positivity portrayed on the stories: body
appreciation, body acceptance, and love, broad conceptualization of beauty. Being
carried oud by the plot of “The Quest”, the mothers on the stories show transformation
from a point they feel so low about themselves to a point they feel empowered because
of their participation on this campaign. The archetype “The Change Master” serves the
message of body positivity very well as it is in line with the plot itself. The way these
mothers change their perception about pospartum body have changed the way they feel
about themselves.
However, given the nature of pospartum stories, not all elements of good brand story
presents on the campaign, especially humor. Nevertheless, it still brings a good story for
the brand, Mothercare. The most frequently used elements were authenticity and
conciseness, while reversal was less frequently shown. The authenticity was the strongest
element as the mothers selected for the campaign were real mothers with real stories.
They are no celebrity or public figure. Thus, it really enables mothers to identify
themselves with the stories on the campaign. All the story objectives, the plot, and the
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archetype, strengthen the purpose of the campaign itself: to challenge the social standard
of beauty and present the rarely seen real pictures of postpartum bodies to public.
This research has several limitations, which can be seen as future research opportunities.
First, the use of content analysis entails several drawbacks. First, the validity of the results
may be questionable in its conclusions, methods and even approach compared to
quantitative research. Second, the researcher only focused on the stories campaign from
the brands’ official Instagram handle. However, there are other sources of stories on
#BodyProudMums Instagram’s posts that were created by unofficial mothers’ personal
handle, which future research should explore to provide a more holistic understanding of
the characteristics of stories based on the source. Further research can also focus on the
effectiveness of storytelling method on this issue by interviewing the mothers who have
been the market target of this campaign.
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