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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang didukung dengan 

jaringan internet telah membawa kita menuju dunia digital, dimana salama ada 

jaringan internet kita dapat mengakses apapun, kapanpun dan dimanapun kita 

berada. Internet merupakan salah satu faktor yang mendorong kemajuan 

perkembangan teknologi dan informasi yang memungkinkan pelaku bisnis maupun 

jasa untuk menuju pasar global (Situmorang, 2010). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJI) yang diterbitkan November 2016, penetrasi pengguna 

internet di Indonesia sebanyak 132,7 juta orang dari total populasi penduduk 

Indonesia yakni 256,2 juta orang. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan hasil 

survei yang dilakukan pada April 2014 yang saat itu masih 88,1 juta orang. 

Sedangkan untuk perilaku pengguna internet di Indonesia berdasarkan jenis konten 

yang diakses dari keenam kategori konten, hasil tertinggi yaitu sebanyak 97,4% 

atau 129,2 juta orang lebih memilih mengakses konten media sosial dibandingkan 

konten-konten seperti hiburan, berita, pendidikan, komersial, dan layanan publik. 

 

  

  

  

   

 

Gambar 1.1 Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
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Gambar 1.2 Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

Melihat data di atas maka peluang melakukan pemasaran secara online di 

Indonesia semakin besar. Melalui media sosial, pemasar memiliki peluang yang 

lebih besar untuk mempromosikan barang atau jasa mereka dengan komunikasi 

yang lebih interaktif dibandingkan melalui media tradisional (Woerndl et al., 2008). 

Beberapa media sosial yang populer di Indonesia saat ini seperti Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan promosi. 

Dalam dunia marketing, penetapan media komunikasi yang hendak digunakan 

untuk penyampaian informasi kepada konsumen merupakan hal yang sangat perlu 

diperhatikan agar pesan dan informasi dapat tersampaikan dengan baik (Harita, 

2015), tidak hanya melalui tulisan saat ini konsep video mulai dilirik sebagai media 

untuk menyampaikan pesan ataupun melakukan promosi. 

Youtube merupakan salah satu situs yang dikelola oleh Google. Inc, yang 

diluncurkan pada tahun 2005 (Harita, 2015). Banyak orang memilih media Youtube 

sebagai media online untuk mencari segala informasi dan hiburan karena Youtube 

merupakan sebuah situs dimana situs ini memungkinkan penggunanya untuk 

mengunggah, menonton, dan berbagi video. Hingga saat ini Youtube memiliki lebih 

dari satu miliar pengguna diseluruh dunia dan hampir sepertiga pengguna internet 

menonton ratusan juta jam video di Youtube dan menghasilkan miliaran kali 

penanyangan (Statistic, Youtube.com). Video-video yang diunggah ke situs berbagi 

video dengan cepat sangat populer di seluruh dunia apabila video itu mampu 

mencuri perhatian beberapa orang yang melihatnya baik melalui konten yang 
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disajikan maupun dari pesan yang disampaikan (Situmorang, 2010). Youtube 

menggunakan peringkat viewer dan jumlah komentar terbanyak untuk menentukan 

video yang sedang populer atau banyak dicari. Semakin banyak yang membagikan 

video tersebut keberbagai media sosial semakin banyak juga jumlah viewer dan 

komentar yang didapat maka video tersebut akan semakin cepat populer (Woerndl 

et al, 2008). 

Berita dari mulut ke mulut (word of mouth), merupakan aspek kunci dalam 

jejaring sosial,  terdapat beberapa bentuk metode teknik penciptaan word of mouth 

salah satunya adalah viral marketing. Word of Mouth Marketing (WOMMA) 

mendefinisikan word of mouth sebagai usaha pemasar yang memicu konsumen 

untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk 

atau merek kepada penjual lainnya (Harjadi, et al., 2008), sedangkan menurut 

Kotler dan Keller (2009) pemasaran viral (viral marketing) adalah bentuk lain dari 

berita dari mulut ke mulut yang menggunakan internet untuk menciptakan efek 

berita dari mulut ke mulut untuk mendukung usaha dan tujuan pemasaran. Viral 

marketing dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat diteruskan oleh 

penerimanya sehingga terjadi penyebaran yang berlipat. Teknik viral marketing 

sebenarnya hampir sama dengan denga Word of Mouth namun terjadi melalui 

internet. Kegiatan penyebaran pesan bahkan video itu sendiri kepada orang lain 

sangat sesuai dengan cara-cara pemasaran viral marketing. Seperti yang terjadi 

cukup viral akhir-akhir ini di situs Youtube yaitu “Samyang Challenge”.  Samyang 

sendiri adalah produk mie instan asal Korea. Mie instan ini sebenarnya bernama 

Buldalk Bokkeummyeon yang di produksi oleh perusahaan yang bernama Samyang 

Food Co,. LTD, namun mie instan ini lebih dikenal di Indonesia dengan nama mie 

Samyang. 

Data yang dikeluarkan World Instant Noodles Association (WINA) pada 

2015 mencatat konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 13,2 miliar bungkus 

dalam satu tahun dan menempati urutan kedua di dunia (Databoks, 2016). 

Konsumsi mie instan yang besar di Indonesia tidak lepas karena mie instan telah 

menjadi makanan pengganti nasi bagi masyarakat Indonesia. PT. Indofood dengan 

merek unggulanya Indomie sudah sejak lama meluncurkan mie instan dalam 

kemasan yang hingga saat ini menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia. 
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Berdasarkan data Top Brand Index 2017 fase 1, Indomie masih menguasai market 

share sebagai produk mie instan dengan menduduki puncak teratas dengan 

presentase terbanyak dibandingkan dengan pesaing lainnya dikategori yang sama.  

Menurut Aaker (1997), brand awareness adalah kekuatan keberadaan 

sebuah merek dalam pikiran pelanggan. Kekuatan tersebut ditunjukkan oleh 

kemampuan pelanggan mengenal dan mengingat sebuah merek. Keller (1993), 

menyatakan bahwa kesadaran merek mempengaruhi pembuatan keputusan 

pelanggan, karena kesadaran merek memudahkan melekatnya berbagai informasi 

merek dalam ingatan (memory) pelanggan, dengan kata lain semakin tinggi brand 

awareness suatu produk akan mempermudah tahap pencarian informasi dan 

pengenalan kebutuhan yang dilalui konsumen, maka minat beli konsumen terhadap 

produk dengan merek tersebut meningkat karena merek tersebut akan menjadi 

merek yang pertama diingat. 

Awal kepopuleran mie Samyang terjadi karena adanya tantangan melalui 

media sosial untuk menyantap mie super pedas ini dengan peraturan tidak boleh 

minum sebelum mie tersebut habis, tantangan ini biasa disebut Samyang Challenge. 

Tantangan tersebut mudah menarik minat anak-anak muda Indonesia sebab lidah 

orang Indonesia yang memang gemar menyantap makanan pedas. Bahkan banyak 

para youtuber Indonesia yang melakukan aksinya dengan berbagai tambahan, mulai 

dari irisan cabai rawit, taburan Boncabe, dll (reflectionartmedia.com). Di beberapa 

konten Vlog youtuber yang melakukan Samyang challenge itu menggambarkan 

ekspresi kepedasan yang secara tidak langsung membuat para viewer tertarik dan 

akhirnya menyebarkan pesan tersebut kepada teman-temannya, komunitasnya, dll 

yang kemudian menjadikan video tersebut viral di situs berbagi Youtube. 

Semakin viralnya video Samyang challenge menyebabkan mie Samyang 

banyak dicari di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan data statistik Google Trend 

yang mencatat dalam satu tahun terakhir masyarakat Indonesia lebih banyak 

mencari informasi mengenai mie Samyang di situs Google maupun Youtube 

dibandingkan dengan Indomie. Kepopuleran mie Samyang di Indonesia di tengah 

pangsa pasar yang didominasi Indomie sebagai produk lokal yang sudah lama 

menjadi top of mind masyarakat tentu merupakan sebuah fenomena. 
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Gambar 1.3 Data Perbandingan Pencarian Samyang dan Indomie 

Sumber : Google Trend 

Dalam hal ini, Mie Samyang awalnya tidak beredar Indonesia dan hanya 

bisa ditemukan di minimarket atau supermarket yang menjual produk impor atau 

melalui online shop. Seiring semakin menjamurnya produk asal Korea di Indonesia, 

popularitas mie Samyang kian melejit dan sekarang Samyang sudah tersedia di 

berbagai minimarket di Indonesia. Salah satu market place di Indonesia (Elevenia) 

mencatat, dalam satu hari transaksi jual-beli mie Samyang ini mencapai 9.210 

bungkus mie (cnnindonesia.com). Menurut Sales & Marketing Manager PT. 

Korinus sebagai importir mie Samyang di Indonesia, mencatat total penjualan 

hingga bulan Desember 2016 sebesar 145 Miliar dengan total permintaan rata-rata 

2,6 miliar per minggunya (Sindoweekly, 2017), hasil ini tentu belum mampu 

mengalahkan mie Indomie yang masih menguasai pangsa pasar Indonesia.  

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli terkait dengan viral 

marketing, brand awareness dan hubungannya dengan minat beli. Penelitian  ini 

merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo, et al., 

(2015), namun pada penelitian ini perbedaannya adalah tidak menggunakan 

variabel keputusan pembelian melainkan minat beli sebagai variabel terikatnya dan 

studi kasus penelitian ini adalah fenomena Samyang challenge. Beberapa penelitian 

terdahulu lainnya seperti yang dilakukan oleh Ramadila dan Hussein (2014) dan 

yang dilakukan Andriyanto dan Haryanto (2010), menyatakan bahwa brand 

awareness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan Kaloka, et al., (2016), 
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menyatakan bahwa variabel viral marketing berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel minat beli. 

Kepopuleran mie Samyang di Indonesia di tengah pangsa pasar yang 

didominasi Indomie yang sudah lama menjadi top of mind masyarakat Indonesia 

ditambah berdasarkan data perbandingan Google Trend, selama setahun terakhir ini 

mie Samyang lebih banyak diulas dibandingkan Indomie dijadikan fenomena 

penelitian yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

pengaruh Samyang challenge terhadap minat beli mie Samyang, maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Viral Marketing Terhadap Minat Beli dengan 

Brand Awareness sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Fenomena 

Samyang Challenge)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Apakah viral marketing berpengaruh signifikan terhadap 

pembentukan brand awareness? 

2. Apakah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli? 

3. Apakah viral marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat, maka dapat 

ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh viral marketing terhadap 

pembentukan brand awareness. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh brand awereness terhadap 

Minat Beli. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh viral marketing terhadap 

Minat Beli. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

kajian wawasan mengenai perkembangan ilmu pemasaran dan sekaligus digunakan 

sebagai bahan referensi oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian 

dengan topik sejenis di masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang peneliti harapkan adalah penelitian ini dapat 

memberikan masukan kepada pelaku usaha/produsen mie instan di dalam negeri 

dalam hal promosi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan melalui 

internet di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


