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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Produk-produk kuliner yang tergolong ekonomi kreatif di masa depan 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Tercatat bahwa ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 

7,38 persen terhadap total perekonomian nasional di Indonesia (BEKRAF, 

2017). Ekonomi kreatif di dominasi oleh 3 subsektor dari total 16 subsektor, 

dan yang paling utama adalah bisnis kuliner atau food and beverage (F&B) 

sebesar 41,69 persen (BEKRAF, 2017). Sektor F&B menyerap distribusi 

tenaga kerja ekonomi kreatif paling besar yaitu 47,21 persen di tahun 2016. 

Presiden Joko Widodo melalui program Kementerian Perindustrian 

menetapkan F&B sebagai salah satu bidang usaha yang menjadi prioritas 

dalam proyek Making Indonesia 4.0. Hal ini dikarenakan dampak positif bisnis 

F&B yang besar bagi perekonomian di tanah air.  

Salah satu produk yang sedang tren saat ini pada sektor F&B adalah 

produk kopi olahan. Perdagangan produk kopi olahan pada tahun 2018 

mengalami surplus lebih dari US$420 Juta. Surplus perdagangan produk kopi 

olahan tahun 2018 meningkat 10,28 persen dari surplus tahun 2017. Industri 

minuman juga merupakan industri yang mengalami pertumbuhan tinggi pada 

triwulan III tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 23,69 persen (Analisis 

Perkembangan Industri, 2019). Potensi pasar masih terus berkembang, 

sehingga memacu kinerja industri pengolahan kopi nasional agar bisa lebih 
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berdaya saing global. Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar 

keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Hal ini menjadi 

potensi pengembangan industri pengolahan kopi dalam negeri, sesuai dengan 

peta jalan Making Indonesia 4.0 (Kementerian Perindustrian, 2019). 

Dorongan pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup 

masyarakat Indonesia meningkatkan kinerja industri pengolahan kopi di dalam 

negeri secara signifikan. Peningkatan ini dapat dilihat pada roastery, cafe dan 

warung atau kedai kopi yang jumlahnya berkembang pesat, baik di kota besar 

maupun kota kecil. Melalui perkembangan tersebut, Indonesia yang awalnya 

dikenal sebagai produsen kopi, perlahan berkembang menjadi negara 

konsumen kopi (Kementerian Perindustrian, 2019). Bahkan, industri 

pengolahan kopi nasional tidak hanya menjadi pemain utama di pasar 

domestik, tetapi juga telah merambah sebagai pemain global. Tren minum kopi 

yang semakin meningkat menjadi pemicu optimisme bahwa peluang 

pengembangan bisnis produk hilir kopi sangat prospektif. Selain itu, muncul 

generasi pebisnis baru yang memperlakukan kopi lebih dari sekedar komoditas 

ekspor, namun untuk mengembangkan produk kopi sebagai produk konsumsi 

untuk gaya hidup. Gerai kopi kini menjadi hal yang dianggap menarik bagi 

para investor, terlebih karena bisnis kopi tengah berbasis digital (Kontan.co.id, 

2018). 

           Indonesia diproyeksikan memiliki penambahan penduduk sebanyak 63 

juta penduduk baru pada 2030. Melihat hal tersebut potensi bisnis usaha kopi 

akan terus meledak sehingga pengusaha berlomba-lomba membuka tempat 

usaha yang besar (BEKRAF, 2018). Membangun bisnis kedai kopi bisa 
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menjadi tantangan sekaligus ancaman karena telah menjamurnya jumlah coffee 

shop dengan mengusung konsep yang unik dan variatif khususnya pada setiap 

toko offline, namun belakangan ini muncul fenomena menarik karena mulai 

hadir perusahaan kopi yang memanfaatkan platform teknologi dalam 

operasionalnya, yang dinamakan kopi on demand (Katadata, 2019). Konsep 

kopi on demand adalah bisnis kopi kekinian yang memanfaatkan platform 

teknologi dalam operasional sebagai saluran penjualan utama yang 

memungkinkan para pembeli tidak perlu datang ke coffee shop untuk minum, 

namun dapat merasakan pengalaman minum kopi di rumah sendiri atau 

dimanapun mereka berada hanya dengan mengoptimalkan layanan pemesanan 

secara online melalui aplikasi. Konsep kopi on demand ini kedepan akan lebih 

berkembang pasca pandemi Covid-19 atau era new normal dimana adanya 

physical distancing yang mengatur jarak dengan protokol kesehatan sehingga 

orang menghindari berkerumun atau hang out di kafe. 

Pada awalnya, kemunculan kopi on demand hanya dianggap sebagai 

salah satu tren, namun seiring dengan berjalannya waktu dan didorong dengan 

protokol kesehatan di era new normal, maka kopi on demand akan menjadi 

bagian dari gaya hidup terutama untuk kelompok masyarakat usia produktif 

yang selalu ingin update dengan tren terbaru, memiliki rasa penasaran yang 

tinggi, dan bersedia mengeluarkan uang untuk mendukung gaya hidup. Harga 

kopi on demand yang relatif murah jika dibandingkan dengan coffee shop 

ternama lainnya dan pesatnya perkembangan teknologi menjadi momen yang 

tepat bagi pengusaha kopi on demand. 
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Hasil survey GDILab.com pada bulan Maret 2019 melalui media 

Twitter mengenai brand kopi susu lokal yang paling banyak diperbincangkan 

oleh masyarakat Indonesia di media sosial Twitter pada periode 18-24 Januari 

2019 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Brand Kopi Susu Lokal paling banyak dibicarakan di Twitter 

Peringkat Brand Kopi Susu Lokal 
Total Post 

(18-24 Jan 2020) 

1 Kopi Kenangan 418 

2 Kedai Kopi Kulo 119 

3 Toko Kopi Tuku 106 

4 Kopi Janji Jiwa 38 

Sumber: Hasil survey GDILab.com (2019) 

Melihat data di atas, merek-merek tersebut saat ini masih menjadi 

bagian dari market leaders kopi lokal yang banyak digemari di Indonesia, 

tanpa menutup kemungkinan munculnya calon pesaing yang baru. Dari 

keempat merek tersebut, Kopi Kenangan menjadi yang paling banyak 

diperbincangkan serta meraih pendanaan/funding paling tinggi dibanding 

merek lainnya (Warta Ekonomi, 2019).  

Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata dan James Prananto 

pada Agustus 2017 sebagai kedai kopi berkonsep kopi on demand, dimana 

konsumen bisa membeli Kopi Kenangan melalui aplikasi Go-Jek (Go-Food) 

dan Grab (Grab Food) serta aplikasi Kopi Kenangan yang dapat diakses 

melalui smartphone. Kopi Kenangan menjadi salah satu kopi kekinian yang 

menarik bagi kaum milenial untuk dikonsumsi. Selain bersaing dari segi rasa, 

Kopi Kenangan juga menyuguhkan rasa kopi yang khas; campuran espresso, 

susu, dan gula aren, ditambah varian kopi lain yang kaya rasa, orisinil, dan 

inovatif. Nama menu Kopi Kenangan sendiri menjadi perhatian anak muda 

karena keunikannya dan menjadi menu andalan mereka yaitu “Kopi Kenangan 
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Mantan.” Dengan pemilihan nama-nama kopi yang terkesan emotional 

membuat konsumen mudah mengingatnya sehingga memunculkan keunikan 

dan akan memicu market mavenism (Kontan, 2019).  

Dari sisi kontribusi terhadap ekonomi nasional, bisnis Kopi Kenangan 

mendapatkan pendanaan pertamanya sebesar US$8 juta dari Alpha JWC 

Ventures pada bulan Oktober 2018. Kopi Kenangan kemudian memperoleh 

pendanaan lagi sebesar US$20 juta dari Sequoia India pada bulan Juni 2020. 

Lewat pendanaan tersebut, Kopi Kenangan akan melakukan ekspansi besar 

serta menargetkan hingga 1.000 gerai di seluruh Indonesia pada tahun 2021. 

Selain itu, Kopi Kenangan juga berencana untuk melakukan ekspansi hingga 

ke Asia Tenggara dan merencanakan penawaran saham perdana (Initial Public 

Offering/IPO) di lantai Bursa Efek Indonesia pada 2022 (The Jakarta Post, 

2019). Dengan ekspansi Kopi Kenangan serta kopi lokal lain yang semakin 

luas, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin baik bagi 

perekonomian di tanah air baik dari segi PDB, investasi hingga pemberdayaan 

petani lokal/ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. Hingga saat ini, Kopi 

Kenangan memiliki 80 gerai di delapan kota dan melayani hampir satu juta cup 

pesanan kopi setiap bulannya (IDNTimes, 2019).  

Pelaku usaha kreatif seperti F&B cenderung menjual produk langsung 

ke konsumen dikarenakan target pasar mereka berada di wilayah domestik 

sehingga kegiatan pemasaran tidak hanya membutuhkan tampilan visual saja, 

tetapi juga content marketing sebagai strategi. Metode pemasaran ini perlu 

dilakukan jika pengusaha ingin menjangkau audiens secara lebih luas 

(BEKRAF, 2018). CEO Kopi Kenangan menyatakan bahwa biaya pemasaran 
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untuk Kopi Kenangan menerapkan hampir zero on marketing budget karena 

pemasaran yang dilakukan sepenuhnya melalui platform digital. Kopi 

Kenangan mengandalkan konsumen Kopi Kenangan itu sendiri yang 

memviralkan Kopi Kenangan pada media sosial, sehingga menjadi free 

marketing (SWA, 2018). Strategi pemasaran digital ini menarik untuk diteliti 

lebih lanjut karena menggunakan pendekatan yang lebih efisien. 

Dalam artikel McKinsey (2016) menyatakan bahwa orang-orang 

menghabiskan waktunya untuk mengonsumsi informasi. Sebanyak 50 persen 

informasi diserap melalui media digital. Hal ini dapat menjadi kesempatan luar 

biasa bagi pelaku usaha untuk menggunakan media digital untuk membangun 

merek. Dalam strategi pemasaran digital, salah satu konsep yang telah dikenal 

adalah dengan menggunakan market mavens. Konsep market maven ini, 

menjadi relevan dalam pemasaran digital yang berbasiskan platform media 

sosial. Market mavenism ini sendiri adalah konsep dimana seseorang akan 

men-sharing-kan informasi tertentu. Dalam konteks tersebut, market maven 

didefinisikan sebagai individu yang termotivasi untuk belajar mengenai suatu 

produk dan merek serta menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai 

marketplace kepada konsumen lain (Gladwell, 2000). Perusahaan dapat 

memanfaatkan market mavens, karena market mavens memungkinkan iklan 

atau konten informasi menjadi viral. Lebih lanjut, market mavens mempunyai 

kemungkinan untuk menyebarkan suatu informasi lebih besar, di mana market 

maven dapat menjadi pembawa pesan yang dapat merubah persepsi melalui 

penyebaran secara viral (Petrescu, 2018). Konsep market maven berbeda 

dengan opinion leader serta influencer pada umumnya (Clark & Goldsmith, 
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2005). Perbedaan utama dari market maven adalah bahwa mereka berfokus 

pada kebutuhan orang lain (Walsh, Gwinner, & Swanson, 2004), sedangkan 

opinion leader dimotivasi oleh keterlibatan atau kepentingan individu tersebut 

pada komunitas tertentu (Feick & Price, 1987). Pada influencer motif lebih 

didorong oleh kepentingan komersial, di mana seseorang akan men-sharing-

kan hal-hal yang positif sesuai dengan permintaan producer. Umumnya 

producer sudah mengarahkan secara tersistematis opini yang akan 

disampaikan oleh influencer. Berbeda dengan hal tersebut, interaksi market 

maven lebih independen dan dimotivasi oleh keinginan untuk membantu orang 

lain (Walsh et al., 2004).  

Dukungan teknologi informasi sangat membantu promosi kopi on 

demand yang target marketnya adalah generasi milenial. Kekhasan dari 

generasi ini adalah bahwa informasi umumnya didapatkan dari platform media 

sosial. Perkembangan dinamika di media sosial menjadi salah satu kunci 

terbukanya peluang besar bagi bisnis kopi on demand. Hal ini dapat dilihat bila 

satu orang membagikan unggahan melalui media sosial, maka pesan itu akan 

dapat tersebar dengan cepat kemanapun. Terlebih bagi generasi milenial yang 

saat ini tidak lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, 

salah satunya adalah Instagram (CNN Indonesia, 2018).  

Fenomena pertama dari Kopi Kenangan terkait dengan kinerja digital 

marketing di mana kinerja marketing ini dapat merefleksikan kinerja bisnis 

dari Kopi Kenangan. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kinerja digital 

marketing melalui data yang diperoleh dari socialblade.com, dimana situs ini 

dapat memberikan informasi khususnya tentang kinerja media sosial. Hal ini 
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sesuai dengan pemain kopi on demand yang khususnya berbasis aplikasi pada 

smartphone. Aplikasi ini sendiri dapat diunduh melalui Playstore atau 

Appstore. Selain itu backlink terhadap aplikasi ini dapat diperoleh dari website 

dan Instagram account, youtube dan blog.  

Tabel 1.2 Kinerja Digital Marketing Instagram Kopi on Demand (Q1 2020) 

Brand Followers 
Media 

Uploads 

Average 

Likes 

Average 

Comments 

Engagement 

Rate 

Total 

Grade 

Kopi 

Kenangan 
184.802 1.225 865,00 31,08 0,48% B 

Kopi Janji 

Jiwa 
334.149 1.288 1827,72 24,16 0,55% B 

Kopi Fore 76.942 665 697,92 24,08 0,94% B- 

Sumber: Data kinerja media sosial Instagram pada kuartal 1 2020 dari socialblade.com 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa Kopi Kenangan memiliki total 

grade yang sama dengan pesaingnya yaitu Kopi Janji Jiwa. Tetapi disisi lain 

dapat dilihat bahwa Kopi Kenangan memiliki engagement rate sebesar 0,48% 

yang lebih rendah dibandingkan Kopi Janji Jiwa (0,55%) dan Kopi Fore 

(0,94%). Hal ini menunjukan strategi pemasaran digital Kopi Kenangan belum 

cukup optimal dan kompetitif bagi konsumennya.  

Fenomena kedua terkait dengan penggunaan hashtag (#) yang menjadi 

tanda paling menonjol di platform media sosial. Hashtag atau tagar sebagai 

penanda digunakan secara luas dengan cara menggabungkan pernyataan 

menjadi satu, diatur dan diperkuat dalam satu atau beberapa kata kunci yang 

umum.  
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Cara ini memungkinkan konsumen untuk melakukan navigasi secara 

lebih mudah dalam jumlah besar dari ucapan online yang beredar di media 

sosial. Hashtag saat ini menjadi budaya digital yang secara diam-diam 

membentuk ruang publik (Bernard, 2019). 

Tabel 1.3 Penggunaan Hashtag  Media Sosial Instagram kopi on demand  (s/d Mei 2020) 

Instagram 

Kopikenangan.id Fore.coffee Kopijanjijiwa 

Jumlah 

Hashtag 

# of 

posted 

Jumlah 

Hashtag 

# of 

posted 

Jumlah 

Hashtag 

# of 

posted 

Seasonal 

Hashtags 

New Year -  -  -  -  -  -  

Valentine's 

Day 
2  541  4  31  -  -  

Chinese New 

Year 
-  -  -  -  -  -  

COVID-19 5  246  3  669  6  22.879  

Idul Fitri 

2020 
2  112  -   3  1.963  

Promotions 2  961  -  -  4  3.375  

New Menu -  -  2  26  7  8.936  

Total Seasonal Hashtags 11  1.860  9  726  20  37.153  

General Hashtags 2  46.900  2  8.218  1  84.300  

Sumber: Data Instagram s/d Mei 2020 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa para pengguna Instagram 

menggunakan general hashtag yang berkaitan dengan Kopi Kenangan lebih 

rendah dari jumlah hashtag yang berkaitan dengan Kopi Janji Jiwa, hal ini 

dapat menunjukan rendahnya user generated content (UGC) di media sosial 

Instagram terhadap Kopi Kenangan. Jumlah seasonal hashtag yang dibuat oleh 

Kopi Kenangan di setiap event lebih sedikit dari Kopi Janji Jiwa, yang 

menunjukan kurangnya stimulus dari Kopi Kenangan terhadap para pengguna 

media sosial Instagram. Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa Kopi Kenangan 

kurang memperhatikan penggunaan hashtag di setiap menu baru yang 

diperkenalkan sehingga komunikasi dengan target market tidak sesuai target.  
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Fenomena ketiga adalah tentang konten komunikasi melalui eWOM. 

Konten komunikasi ini dapat memberikan sentimen positif atau negatif. Hal 

tersebut adalah pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan 

potensial, aktual, atau seseorang yang sebelumnya sudah menjadi pelanggan, 

tentang suatu produk atau perusahaan, yang tersedia untuk banyak orang dan 

lembaga melalui internet (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004).  

Pada akun media sosial Instagram Kopi Kenangan yaitu 

kopikenangan.id, yang diakses Mei 2020, didapatkan beberapa komentar 

negatif terhadap Kopi Kenangan. 

Tabel 1.4 Komentar Negatif pada Media Sosial Instagram Kopi Kenangan (s/d Mei 2020) 

Kategori Komentar Kesimpulan 

Promotion “Wong udah di redeem dan kepotong point 

tapi ga masuk di list my voucher. Payah 

deh” 

Informasi promosi 

kurang jelas. 

“Tapi kok ga bisa di redeem ya min?” 

“Ah promonya sering gak bsa dipake ah 

min..” 

“Msh blm bisa tuker kupon tiktoknya..” 

Communication “Min min lu minta data gw katanya mau 

ditangani bagian terkait. Giliran dikasih via 

DM dibaca aja kaga !! @kopikenangan.id 

pencitraan doang lu posting posting” 

Media sosial kurang 

responsif dan kurang 

solutif. 

“cek DM dong min tolong, lama bgt si 

responnya..” 

Customer 

Experience 

“Min kenapa gw kalo pesen lewat app kok 

ga bisa? Keterangannya selalu out of stock. 

Tapi kalo ke outletnya masih ada menunya. 

Gw udah uninstall install lagi tapi tetap aja.” 

Saluran penjualan 

yang berbasis 

platform teknologi 

masih mengalami 

kendala teknis. 
“Halo! Kalau restonya tutup bisa diupdate di 

aplikasi ojek onlinenya? Saya order tapi 

driver tidak tahu kalau ternyata mall trans 

Cibubur tutup. Kasihan sudah jalan jauh ke 

mall. Saya juga tidak bisa cancel” 

  Sumber: Data hasil olahan sendiri (2020) 
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Dari berbagai sentimen negatif ditampilkan pada tabel di atas, 

ditemukan bahwa terdapat beberapa komentar negatif seperti informasi yang 

kurang jelas, media sosial Kopi Kenangan yang masih kurang responsif dan 

solutif, serta saluran penjualan berbasis teknologi yang masih mengalami 

kendala teknis. Dari data kualitatif yang bersumber dari komentar konsumen 

Kopi Kenangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja online service Kopi 

Kenangan masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. 

Berdasarkan tiga fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa masalah 

pada brand Kopi Kenangan dapat dilihat dari kinerja marketing brand tersebut, 

bila digital marketing dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta 

dipersepsi dengan baik oleh customer, maka akan berdampak pada kinerja 

bisnis brand Kopi Kenangan. Kinerja marketing dipengaruhi oleh adanya 

“percakapan” di platform media sosial. Hal ini berhubungan dengan “aktor” 

yang akan menghidupkan atau memicu “percakapan” yang positif tentang 

produk tersebut. Dalam konsep pemasaran, dari penelitian sebelumnya “aktor” 

tersebut dapat berupa market maven (Yang, Zhou, & Liu, 2012). Penelitian 

terdahulu juga menunjukan bahwa market maven mempunyai potensi untuk 

memviralkan suatu brand (Salleh, Ariff, Zakuan, Sulaiman, & Saman, 2016). 

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang memiliki variabel-

variabel dan model penelitian yang dirasa sesuai untuk membantu 

menyelesaikan fenomena seperti di atas yaitu melalui viral intention. Dengan 

demikian penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan viral intention 

sebagai variabel dependen yang dapat  dipengaruhi oleh variabel-variabel 

independen lainnya yang sesuai dengan konteks produk yang akan diteliti. Bila 
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viral intention meningkat maka diharapkan persepsi positif brand Kopi 

Kenangan akan meningkat serta jangkauan audiensnya akan meningkat pula 

karena viralitasnya. Hal ini akan mendorong peningkatan purchase atau 

pembelian secara online produk Kopi Kenangan yang akhirnya akan 

meningkatkan profit dan growth Kopi Kenangan. 

Penelitian sebelumnya dari  Salleh et al. (2016) sudah membuktikan 

pengaruh positif variabel attitude towards social media, attitude towards 

advertising in general, attitude towards advertising in social media, dan 

attitude towards advertised brand terhadap viral advertising pass-on 

behaviour. Namun penelitian tersebut juga memiliki keterbatasan yaitu hanya 

berfokus pada customer secara umum (customer biasa) sebagai responden, 

sedangkan masih banyak subjek penelitian yang dapat lebih berperan spesifik 

seperti opinion leader yang dapat membantu dalam memviralkan sebuah brand 

atau produk. Penelitian tersebut juga belum memasukan faktor emosi sebagai 

pemicu dari niat untuk berbagi pesan atau memviralkan suatu konten. 

Sementara itu, penelitian terbaru menunjukan pentingnya variabel emosi dalam 

pengambilan keputusan individu (Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015). 

Berdasarkan keterbatasan tersebut dan kesesuaian kategori produk yang akan 

diteliti, maka ditambahkan variabel lain untuk memodifikasi model penelitian 

dari Salleh et al. (2016) yaitu perubahan variabel viral advertising pass-on 

behaviour menjadi viral intentions yang digunakan dari penelitian oleh Sharma 

& Kaur (2018), variabel market mavenism yang digunakan dari  penelitian 

Yang et al. (2012), variabel positive emotion digunakan dari Berger & 

Milkman (2012), dan variabel involvement diambil dari Tseng & Wu (2017). 
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Variabel yang digunakan dari Salleh et al. (2016) adalah attitude towards 

advertised brand dan variabel viral advertising pass-on behaviour. Variabel 

Attitude towards advertising in social media tidak digunakan karena tidak 

menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap viral advertising pass-

on behaviour, sedangkan variabel attitude towards social media, attitude 

towards advertising in general tidak digunakan karena penelitian ini berfokus 

pada brand Kopi Kenangan itu sendiri. Perubahan variabel viral advertising 

pass-on behaviour menjadi variabel viral intentions dikarenakan penelitian ini 

berfokus pada intensi dalam memviralkan hal-hal yang terkait dengan Kopi 

Kenangan, dan tidak langsung berpengaruh ke behaviour. Penambahan 

variabel market mavenism diperlukan karena strategi Kopi Kenangan yang 

menggunakan zero budget marketing strategy dan mengandalkan konsumen 

Kopi Kenangan itu sendiri dalam memviralkan pada media sosial (SWA, 

2018). Sedangkan penambahan variabel pemoderasi involvement untuk 

mengetahui apakah keterlibatan seseorang dapat memoderasi hubungan 

variabel-variabel tersebut terhadap viral intentions. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akpinar & Berger pada tahun 2017, 

telah mencatat bahwa dengan ledakan media sosial, iklan viral telah menjadi 

hal penting bagi pemasaran digital. Dalam konteks ini, para peneliti dan 

praktisi telah menunjukkan bahwa konsumen semakin nyaman dengan 

campaign iklan viral online yang mendorong individu untuk menyampaikan 

pesan pemasaran kepada orang lain melalui internet atau email. Dari platform 

tradisional ke media internet, konsumen menghargai sumber informasi 
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periklanan dan non-komersial, non-pemaksaan, dan komunikasi peer-to-peer 

(Berger & Milkman, 2012; Petrescu & Korgaonkar, 2011). 

Pada masa ini, menganalisis bagaimana iklan viral bekerja, konteks di 

mana kinerjanya paling baik, bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh 

pembentukan sikap merek, iklan, dan motivasi konsumen untuk meneruskan 

pesan menjadi sangat bermanfaat (Berger & Milkman, 2012). Diperkuat oleh 

sebuah studi yang  menekankan pada kebutuhan untuk fokus pada iklan viral 

dalam konteks media sosial dan melihat faktor-faktor sosial atau terkait dengan 

konteks jaringan masing-masing (Ketelaar et al., 2016). 

Posisi penelitian ini adalah mengajukan model penelitian baru yang 

dimodifikasi dari penelitian sebelumnya (Yang et al., 2012; Salleh et al., 2016; 

Sharma & Kaur, 2018). Dalam model penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah viral intention dan variabel independen adalah brand attitude 

yang terdiri dari emotional value, social value, sensory value, perceived 

eWOM, market mavenism yang terdiri dari desire to be unique, desire to help 

others, perceived pleasure, dan positive emotion dengan involvement sebagai 

variabel pemoderasi. Kebaruan dari model penelitian ini adalah bagaimana 

hubungan antara market mavens dan bagaimana market mavens melihat atau 

mengevaluasi suatu brand yang mempunyai potensi untuk diviralkan. Sejauh 

ini belum ditemukan model serupa ini. Adapun model ini akan diuji empiris 

pada market mavens di Indonesia tahun 2020 yang menggunakan media sosial 

dan pernah mengonsumsi Kopi Kenangan. Kategori Kopi on Demand dipilih 

karena produk-produk kuliner ini sedang tren di kalangan milenial, 
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menggunakan bahan kopi lokal serta dapat memberikan kontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi nasional.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian fenomena di atas serta model modifikasi yang telah 

disusun, maka penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap viral intention pada media sosial Instagram Kopi Kenangan dengan 

rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian (research 

questions) sebagai berikut:  

1. Apakah emotional value mempunyai pengaruh positif terhadap brand 

attitude? 

2. Apakah social value mempunyai pengaruh positif terhadap brand 

attitude? 

3. Apakah sensory value mempunyai pengaruh positif terhadap brand 

attitude? 

4. Apakah perceived eWOM mempunyai pengaruh positif terhadap brand 

attitude? 

5. Apakah desire to be unique mempunyai pengaruh positif terhadap market 

mavenism? 

6. Apakah desire to help others pengaruh positif terhadap market mavenism? 

7. Apakah perceived pleasure mempunyai pengaruh positif terhadap market 

mavenism? 

8. Apakah brand attitude mempunyai pengaruh positif terhadap positive 

emotion? 
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9. Apakah brand attitude mempunyai pengaruh positif terhadap viral 

intention? 

10. Apakah market mavenism mempunyai pengaruh positif terhadap positive 

emotion? 

11. Apakah market mavenism mempunyai pengaruh positif terhadap viral 

intention? 

12. Apakah positive emotion mempunyai pengaruh positif terhadap viral 

intention? 

13. Apakah involvement sebagai pemoderasi antara brand attitude dan viral 

intention? 

14. Apakah involvement sebagai pemoderasi antara market mavenism dan 

viral intention? 

15. Apakah involvement sebagai pemoderasi antara positive emotion dan viral 

intention? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif emotional value pada 

brand attitude. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif social value pada brand 

attitude. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif sensory value pada 

brand attitude. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif perceived eWOM pada 

brand attitude. 
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5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif desire to be unique pada 

market mavenism. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif desire to help others 

pada market mavenism. 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif perceived pleasure pada 

market mavenism. 

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif brand attitude pada 

positive emotion. 

9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif brand attitude pada 

viral intention. 

10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif market mavenism pada 

positive emotion. 

11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif market mavenism pada 

viral intention. 

12. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Positive Emotion pada 

viral intention. 

13. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif involvement sebagai 

pemoderasi antara brand attitude dan viral intention. 

14. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif involvement dalam 

memoderasi hubungan antara market mavenism dan viral intention. 

15. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif involvement dalam 

memoderasi hubungan antara positive emotion dan viral intention. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

peneliti selanjutnya pada ilmu manajemen terutama pada konsentrasi di 

bidang digital marketing yang berkaitan dengan pengaruh market 

mavenism, brand attitude, positive emotion, involvement dan viral intention 

melalui usulan model penelitian baru yang diuji pada Kopi Kenangan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemasar, marketing 

manager, atau pun para pelaku usaha lain yang berada di dalam industri 

food and beverage khususnya kopi on demand untuk dapat memanfaatkan 

market mavens sebagai strategi yang lebih efektif dan efisien dalam 

penyusunan strategi marketing.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab memiliki fungsi 

masing-masing. Kelima bab ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan 

yang lain sehingga membuat penelitian ini menjadi lengkap dan jelas. Berikut 

adalah sistematika penulisan tesis yang dilakukan:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian yang mendasari 

pentingnya penelitian ini dibuat, serta rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian yang diharapkan baik secara teoritis dan 

praktisi, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori dasar yang digunakan untuk memperkuat dan 

mendeskripsikan pengertian brand attitude, market mavenism, positive 

emotion, involvement, dan viral intention. Hipotesis dan model penelitian 

diuraikan lebih lanjut pada bab ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang objek penelitian, unit analisis, tipe penelitian, 

operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel yang mencakup 

penentuan jumlah sampel, metode penarikan sampel, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data secara statistik deskriptif dan statistik 

inferensial yang meliputi outer model dan inner model, serta pengujian 

instrumen penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang meliputi profil 

responden, deskripsi konstruk penelitian, analisis data penelitian dalam 

bentuk outer model dan inner model serta pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan implikasi manajerial, serta 

keterbatasan dari penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 


