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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi komunikasi di abad 20 menghasilkan sebuah 

terobosan besar dengan ditemukannya jaringan internet. Jaringan internet adalah 

sebuah jaringan yang memanfaatkan teknologi digital untuk banyak hal. Internet 

adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global, dan 

menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Bahkan internet telah menguasai dunia. 

Lantaran, dikutip dari Nancy (Tirto.id, 2019), internet sangat memudahkan 

aktivitas manusia, dan hampir semua manusia bergantung pada jaringan digital ini. 

 Dikutip dari Hidayatullah (MarketingCraft, 2020), pada dasarnya, media 

sosial bisa dapat di sebut dengan situs atau layanan daring (online) yang para 

pengguna tidak hanya memakai, tapi juga ikut berpartisipasi membuat, 

mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format: teks, 

gambar, audio, atau video. 

Menurut data yang telah diberikan oleh Hootsuite atau We are social (2020), 

penggunaan internet sudah mencapai 4,5 miliar pengguna sejak Januari 2020 yang 

menunjukkan lebih dari 60 persen penduduk di dunia telah aktif menggunakan 

internet. We Are Social atau Hootsuite (Januari 2020) juga mencatat dari 4,5 milyar 

pengguna internet, terdapat 3,8 milyar diantaranya yang aktif menggunakan media 

sosial.  
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Gambar 1.1 Pemakaian Internet Dan Sosial Media di Dunia per Januari, 2020 
 Sumber:https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-
media 
 

Berdasarkan data yang telah diberikan oleh Kemenkominfo (2020), 

pengguna internet di Indonesia telah mencapai 63 juta orang yang yaitu 95 persen 

diantaranya aktif dalam media sosial.  

Tujuan dari media sosial banyak macam, ada yang sekedar untuk sharing 

keseharian hidup nya, dan sampai hampir semua usaha mempunyai akun media 

sosialnya, (Sari, Liputan6.com, 2019). Hudson (2020) yang dimuat dalam The 

Balance SMB, berpendapat bahwa media sosial adalah sebuah media secara online 

yang menggunakan Internet, dimana para penggunanya diberikan kemudahan 

untuk berbagi, berpartisipasi bahkan menciptakan sesuatu. Media sosial ini 

merupakan wadah yang dapat memberikan berbagai bentuk dari komunikasi secara 

eksternal dan wadah untuk memberikan berbagai macam informasi bagi manusia.  

Dengan kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, masyarakat dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi tanpa batas dan menjadikan media sosial adalah 
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perkembangan media baru yang ditunjukan dengan munculnya masyarakat maya, 

(Eichmann dalam Walker Sands, 2012). Melalui data yang telah diberikan oleh 

Hootsuite atau We Are Social pada Januari 2019, media sosial yang paling sering 

digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah YouTube, Whatsapp, Facebook dan 

Instagram.  

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang dikembangkan 

oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang telah diakuisisi oleh Facebook pada 

tahun 2012. Dikutip dari Business Instagram, sangat banyak pengguna Instagram 

menjadikan platform Instagram itu sebagai membangun bisnis. Seperti artikel yang 

telah dikutip oleh mix.co.id (2016), 72 persen pemasar menggunakan sosial media 

untuk berbisnis. Bahkan, Anisa (Ekrut 2020), mengutip bahwa Instagram dapat 

memperkuat brand awareness dan traffic untuk menggaet penjualan baru dalam 

berbisnis. 

 Dikutip dari Durianto (2004) menurut buku yang ditulis, Strategi 

Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek, menjelaskan bahwa 

kesadaran menggambarkan keberadaan merek didalam pikiran konsumen yang 

dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori dan biasanya mempunyai peranan 

kunci dalam brand equity. 

 Durianto juga menambahkan, Brand Awareness adalah kemampuan 

konsumen untuk mengindentifikasi merek dalam berbagai kondisi, seperti yang 

dicerminkan oleh pengenalan merek atau ingatan atas kinerja merek Kotler dan 

Keller (2009 : 403) 



	
4	

 Dikutip Aaker (2007), pengertian brand awareness adalah kemampuan 

konsumen atau seorang pembeli untuk mengingat atau mengenali dan mengingat 

kembali bahwa suatu merek sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Keller 

menambahkan, brand awareness menjadi salah satu strategi untuk mencapai 

kekuatan merek atau yang dikenal dengan istilah brand equity. 

  Peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung pada tingkat 

pencapaian kesadaran dalam pikiran konsumen. Durianto (2004:30) mengutip 

bahwa brand awareness dapat diperbaiki dan dibangun melalui berbagai cara 

sebagai berikut: 

a. Brand yang menyampaikan pesannya dan mudah diingat oleh pembeli. 

b. Memiliki jingle yang khas dan menarik juga membantu konsumen 

mengingat brand tersebut. 

c. Memiliki isyarat yang sesuai dengan produk atau brand juga membantu 

konsumen untuk mengingat brand tersebut. 

d. Brand memiliki simbol yang berkaitan dengan mereknya. 

e. Pesan yang disampaikan harus unik dan beda dari brand lain, dan 

memiliki hubungan antara brand dengan produk nya. 

f. Melakukan pengulangan untuk meningkatkan ingatan konsumen terhadap 

brand tersebut.  

g. Perluasan nama brand untuk membantu konsumen mengingat brand. 

 

 Brown & Hayes dalam bukunya yang berjudul;  Influencer Marketing : Who 

Really Influences Your Customers? Influencer dapat dianggap sebagai pihak ketiga 
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yang mempengaruhi konsumen untuk membentuk keputusan pembelian pelanggan. 

Jadi, dalam kata lain influencer juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

brand awareness suatu brand. Karena Brand awareness dibangun berdasarkan 

kepercayaan konsumen, sehingga testimoni yang para influencer berikan terkait 

suatu produk kini menjadi media promosi yang semakin efektif. 

 Dikutip dari MediaKix (2020), Influencer adalah individu yang dinilai 

sangat memanfaatkan peran pada banyak platform media sosialnya untuk 

melibatkan dan menarik hubungan para pengguna dan suatu produk dengan cara 

khas mereka sendiri. MediaKix (2020) juga menambahkan bahwa brand sangat 

dapat memanfaatkan peran influencer tersebut untuk mencapai tujuan pemasaran 

setiap brand, dan sangat sedikit konsumen yang masih bergantung pada iklan yang 

hard-selling seperti beberapa tahun lalu.  

Dikutip dari GetCraft (2020), influencer marketing adalah cara promosi atau 

pemasaran yang umum di dunia bisnis. Influencer marketing adalah orang-orang 

yang dikenal membantu meningkatkan brand awareness, traffic bahkan brand 

engagement dengan mempromosikan suatu brand dengan cara yang mereka 

sarakan. Data oleh Global Trust Advertising Nielsen (2019) menunjukkan bahwa 

83% masyarakat dari seluruh global telah mempercayai rekomendasi dari para 

influencer. Menurut Business Insider (2019), platform yang paling tepat untuk 

influencer marketing ini adalah dari Instagram dengan 79% disusul oleh Facebook 

46% dan Youtube 36%. Ini membuktikan bahwa influencer marketing menjadi 

peran yang sangat berpengaruh terhadap sebuah brand.  
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Menurut Peter & Oslon (2013), semakin banyaknya pilihan dalam suatu 

bidang usaha, semakin sulit konsumen untuk memilih. Sehingga, konsumen harus 

benar-benar mengetahui apa yang diperlukan atau dibutuhkan. Banyak aspek yang 

dapat mempengaruhi hal tersebut, namun salah satu hal yang dapat dilakukan oleh 

para pelaku bisnis atau perusahaan adalah membuat masyarakat atau konsumen 

mengetahui merek atau brand dari perusahaan tersebut. 

Kotler (2005), sebagai profesor pemasaran, berpendapat bahwa merek atau 

brand adalah sebuah nama, logo dan simbol yang dapat membedakan suatu brand 

dari para kompetitor. Sedangkan untuk brand awareness adalah sesuatu yang 

sangat berhubungan dengan kekuatan merek yang dapat dilihat dari kesadaran 

konsumen dalam mengindentifikasi elemen-elemen seperti nama brand, logo, 

simbol, karakter, kemasan dan slogan, (Keller, 2003).  

 Dikutip dari Urban Hire (2012), untuk memulai sebuah brand, dan 

mengembangkan sebuah brand, tentu sangat memerlukan jasa dari ahlinya, yaitu 

brand agency. Brand Agency sendiri sangat memahami tugasnya dalam 

branding.  Menurut ThatAgency (2019) Branding adalah konsep utama dalam 

pemasaran, branding adalah sebuah janji untuk konsumen brand tersebut. Branding 

adalah yang membedakan brand tersebut dengan brand kompetitor. Pendapat 

lainnya dari ThatAgency (2019), Branding akan menghubungkan produsen dengan 

konsumen yang mengenali bisnis yang dijalankan atau produk yang dihasilkan oleh 

produsen sebelum mereka membuat keputusan untuk menjadi bagian dari bisnis 

atau membeli produk tersebut. Konsumen mengenali produsen karena brand 

produsen tersebut.  
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 Maka dari itu, beberapa brand di Jakarta, mulai dari brand kecil sampai 

besar telah mempercayai RINKU sebagai Brand Agency mereka. RINKU 

merupakan agensi media sosial startup yang bertempat di Jakarta. RINKU 

merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengaturan media sosial bagi 

banyak perusahaan. RINKU memiliki tugas yaitu membantu klien pada bidang 

apapun untuk meningkatkan personalisasi brand tersebut dengan menggunakan 

media sosial sebagai platform utama. RINKU juga memiliki misi untuk 

memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan klien dalam mengembangkan media 

sosial, iklan media sosial, pembuatan konten, grafik desain serta pembuatan website. 

 

1.2. Tujuan Magang  

Tujuan dari kegiatan magang di RINKU adalah: 

1. Untuk mengerahui peranan Influencer Manager dalam Meningkatkan 

Brand Awareness 

2. Untuk mengerahui implementasi Pengelolaan Key Opinion Leader Rinku 

Agency di media sosial	

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Pemagang  

1.3.1 Ruang Lingkup Pemagang 

 Dalam kesempatan tugas magang yang diberikan oleh Universitas, 

pemagang ditempatkan pada divisi Influencer Manager. Job desk dari Influencer 

Manager ini adalah memastikan semua aktivitas customer atau client RINKU yang 

berhubungan dengan influencer. Divisi Influencer Marketing ini berada di bawah 

pengawasan Product Manager. 
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 Selama melakukan aktivitas magang, pemagang telah menangani kurang 

lebih 10-15 brand/client, antara lain: R&B Tea, Byoote, Warung SS Bu Eva, 

Mazeru Indonesia, Bubble Lee, I Trust Nature, Garaam, Goola, Mr.P, Finch Coffe 

& Kitchen, Six Ounces, Anomali Coffee.  

1.3.2 Batasan Pemagang 

Batasan-batasan pemagang dalam kegiatan magang ini adalah: 

1. Mencari informasi mengenai influencer secara tepat sesuai dengan 

target market yang diingini oleh client. 

2. Berkontribusi membantu client untuk melaksanakan event marketing 

sesuai dengan keinginan client. 

3. Menyusun konsep dan strategi untuk influencer sesuai dengan 

kebutuhan client. 

 

1.4. Lokasi dan Waktu Magang  

Lokasi magang yang ditempatkan oleh pemagang adalah RINKU agency 

office. Dimana, RINKU agency office bertempat di Apartemen Riverside Tower 1A, 

Jl. Muara Karang Barat no. 8, Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta 14450. Waktu 

aktivitas magang dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 4 bulan sebanyak 680 

jam di mulai dari bulan Januari 2020, sampai dengan April 2020. 

 

 
 

 

 


