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Abstrak – Viral marketing merupakan teknik pemasaran dengan menggunakan jaringan sosial (dalam bentuk
video, permainan, lagu, gambar dan text) yang kemudian produk atau layanan tersebut diteruskan melalui
layanan email, multimedia dan media sosial. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh providing
information terhadap viral marketing acceptance, accessing content terhadap viral marketing acceptance,
sharing content terhadap viral marketing acceptance, sharing content terhadap providing information, sharing
content terhadap accessing content, risk acceptance terhadap
providing information, risk acceptance
terhadap accesing conten, personal attachment terhadap providing information, personal attacment terhadap
sharing content, personal attacment terhadap sharing content. Konsumen yang mempunyai jejaring sosial
seperti facebook diteliti sebagai sampel. Data primer diambil melalui teknik sampling dan dengan bantuan
kuesioner. Analisa (SEM) dengan software AMOS digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian yang
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dalam aktivitas viral marketing antara
providing information dengan viral marketing acceptance, accessing content dengan viral marketing
acceptance, sharing content
dengan viral marketing acceptance , sharing content
dengan providing
information , sharing content dengan accessing content, risk acceptance dengan providing information, risk
acceptance dengan accesing content, personal attachment dengan providing information , accesing content
dengan accesing content , personal attachment dengan sharing content .
Kata Kunci : Viral marketing, media sosial, internet

I. PENDAHULUAN
Word of mouth (WOM) merupakan suatu
topik yang hangat,
hal ini merupakan
suatu
komunikasi pemasaran yang interaktif. Kirby dan
Marsden (2006) menunjukkan bahwa fragmentasi
media, media dapat meningkat harga, meningkatkan
pemasaran konsumen dan iklan. Beberapa alasan
organisasi untuk menemukan cara-cara baru untuk
masyarakat, seperti membicarakan keterlibatan antara
produk dan layanan. Kemudian berbagi pengalaman
pembelian mereka dalam rangka untuk membantu
orang lain. Percakapan ini kemudian diteruskan ke
keluarga, teman dan orang lain dalam jaringan sosial
(Allsop et al., 2007).
Viral marketing dapat dikatakan periklanan
virus adalah istilah-istilah mengacu pada teknik
pemasaran yang menggunakan jaringan sosial yang
sudah ada untuk menghasilkan peningkatan brand
awareness atau untuk mencapai tujuan pemasaran
lainnya (seperti penjualan produk) melalui replikasi
diri proses virus, analog dengan penyebaran virus atau
virus komputer.
Viral marketing adalah istilah dikembangkan
oleh Juvertson dan Draper (1997). Merupakan layanan
yang digunakan untuk menggambarkan layanan email
gratis, multimedia, media sosial (seperti hotmail,
yahoo, geogle). Menurut Juvertson (2000, hal 1-2), ini
merupakan media sebagai "jaringan-yang dilakukan
melalui kata-kata atau jaringan dari mulut ke mulut
yang telah disempurnakan". Namun, dalam berbagai
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literatur berisi berbagai istilah yang digunakan untuk
menjelaskan apa virus pemasaran.
Jumlah pengguna internet akan mencapai 45
juta orang, yang mewakili 20 persen dari total
penduduk Indonesia. Jejaring media sosial juga
meningkat drastis, memungkinkan orang untuk
terhubung selama 24 jam. Karena itu, tidak diragukan
lagi jumlah pengguna Twitter dan Facebook masih
akan terus meningkat. (Gatra, 2011).
Pengguna facebook di Indonesia mengalami
peningkatan setiap bulannya, dari catatan survei yang
dilakukan facebook marketing statistics, demographic,
reports
and
news
dalam
websidenya
(http://www.checkfacebook.com/).
Indonesia sebagai negara dengan pengguna
facebook terbanyak di kawasan Asia. Dalam laporan
facebook marketing statistics, demographic, report and
news per Mei 2011 bahwa Facebookers di Indonesia
mencapai angka 36,6 juta akun. Data tersebut juga
memperlihatkan bahwa Indonesia kini menempati
rangking kedua jumlah pengguna Facebook di seluruh
dunia dengan lebih dari 36,6 juta pengguna. Pengguna
terbesar masih AS diatas 152 juta pengguna. Inggris
telah dilampaui Indonesia turun ke urutan ketiga
mendekati 29,7 juta pengguna.
II. LANDASAN TEORI
Menurut Gao, Sultan, Rohn (2010)
menyatakan penelitian ini adanya hubungan antara
faktor anteseden resiko penerimaan (risk acceptance)
dan
lampiran
pribadi
(personal attacment)
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berpengaruh terhadap penerimaan konsumen akan
dimediasi oleh kegiatan viral marketing terkait seperti
mengakses dan berbagi konten dan memberikan
informasi. Disini
adanya penggabungan
tiga
pemasaran terkait viral marketing sebagai faktor
mediasi yang mempengaruhi konsumen: providing
information, accesing content, sharing content. Ada
tambahan dua hipotesis, yaitu untuk sharing content
akan berpengaruh terhadap providing information dan
untuk accesing content viral marketing.
Konseptual model
penerimaa viral
marketing. Pertumbuhan dalam komunikasi nirkabel
dan internet seluruh dunia telah secara signifikan
mengubah cara individu berkomunikasi, akses, dan
berbagi informasi. Kami menggambar di kedua
perspektif untuk mengembangkan dan mengestimasi
model konseptual penerimaan konsumen viral
marketing

Gambar II.1
Model Konseptual Viral Marketing
Dari konseptual didefinisikan
Viral
Marketing
Acceptance
telah
dioperasionalisasikan, digunakan dan diungkapkan
oleh Gao, Sultan, Rohn (2010). Mencakup konsumen
bersedia untuk menerima informasi tentang tempat
untuk membeli produk atau layanan tertentu dalam
viral marketing, kesediaan
untuk menerima
penawaran dari perusahaan yang menjual produk
terkait. Kemudian bersedia menghadiri acara yang
ditawarkan. Secara keseluruhan, konsumen akan
bersedia untuk menerima permohonan dari perusahaan
perusahaan yang ditawarkan.
Viral marketing terkait dengan kegiatan
seperti penyediaan informasi, mengakses konten, dan
berbagi konten dalam platform viral marketing,
sebagai faktor menengahi hubungan antara
penerimaan risiko, lampiran pribadi serta penerimaan
praktek dalam viral marketing. Viral marketing
acceptance, diukur oleh perilaku dari viral marketing,
merupakan kunci dalam penelitian ini. Perilaku ini
didefinisikan sebagai niat seseorang untuk melakukan
perilaku tertentu" (Fishbein dan Ajzen, 1975).
Menurut Malhotra, (2004) Milne (2004)
Urban, (2000). Penerimaan risiko membangun
mengacu pada kemungkinan untuk responden untuk
memberikan informasi pribadi kepada badan usaha

online seperti situs web. Dalam studi ini, kita
mendefinisikan penerimaan risiko kecenderungan
individu untuk memberikan informasi pribadi dalam
rangka untuk masuk ke dalam promosi pemasaran
online untuk menerima hadiah, masukkan kontes atau
mendapatkan diskon masa depan. Penelitian
menunjukkan bahwa membangun kepercayaan antara
konsumen dan pemasar dan konsumen menyediakan
beberapa derajat kontrol atas pengungkapan informasi
pribadi mereka di online pengaturan dapat mengurangi
masalah privasi
Personal Attacment mengacu pada konsumen
mencari untuk mempersonalisasikan mereka dengan
konten yang unik, text, wallpaper, dan lagu. Gao,
Sultan, Rohn (2010). mencakup personal attacment
dalam konsumen menyukai gambar yang menarik
atau wallpaper, konsumen menyatakan bahwa konten
terlihat dan dirancang sangat penting dan menyukai
lagu, nada dering dari viral marketing.
Lampiran pribadi
(personal attacment)
membangun mengacu pada sejauh yang konsumen
mencari untuk mempersonalisasikan facebook mereka
dengan konten yang unik, wallpaper, dan lagu sebagai
cara untuk menyajikan sebagai perluasan dari diri.
Terkait dengan personal attacment, banyak penelitian
konsumen muda Cina 'penerimaan mobile marketing
meneliti peran dan personal attacment digunakan,
termasuk studi tentang remaja di Norwegia (Skog,
2002), anak-anak dan remaja di Finlandia (Kasesniemi
dan Rautianinen, 2002), penggunaan ponsel di antara
Korea konsumen (Kim, 2002), dan konsumen pemuda
Amerika Serikat (Harris Interactive, 2007). Tema
sentral dalam studi ini adalah bahwa ponsel mewakili
lebih dari hanya perangkat komunikasi, tetapi juga
digunakan untuk mewakili diri melalui fitur yang
dipersonalisasi. Namun, ada sedikit atau ada penelitian
yang telah diteliti secara empiris hubungan antara
personal attacment dan niat perilaku terhadap praktek
pemasaran.
Providing Information mengacu pada
konsumen bersedia memberikan alamat e-mail Anda
ke situs web, mendaftar dengan situs web/email,
mendaftar untuk kontes atau promosi menggunakan
media
viral
marketing
hal
ini
telah
dioperasionalisasikan, digunakan dan diungkapkan
oleh Gao, Sultan, Rohn (2010).
Penerimaan viral marketing, sebagaimana
diukur oleh perilaku maksud di pemasaran marketing
melalui media sosial, merupakan variabel hasil kunci
dalam penelitian ini. Perilaku niat telah didefinisikan
sebagai "kekuatan niat seseorang untuk melakukan
perilaku tertentu" , Fishbein dan Ajzen, (1975)
Accesing Content mengacu pada konsumen
bersedia download konten (wallpaper, gambar, lagu
atau lainnya ), akses menyenangkan dan konten
menghibur seperti lagu atau permainan, dan
membayar untuk konten seperti game atau lagu untuk
viral marketing. Accesing content
telah
dioperasionalisasikan, digunakan dan diungkapkan
oleh Gao, Sultan, Rohn (2010).
Menurut Stafford et al. (2004) dalam
Technology Acceptance Model (TAM), penggunaan
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dan gratifikasi model didasarkan langsung pada
menjelaskan faktor-faktor berkaitan dengan pilihan
konsumen baru. Misalnya, terkait dengan penggunaan
internet individu, menemukan bahwa penggunaan
konsumen adalah didefinisikan oleh proses, isi, dan
faktor
III. PEMBAHASAN
3. 1 HIPOTESIS
H1. Untuk menganalisis
pengaruh providing
information terhadap viral marketing acceptance.
H2. Untuk menganalisis pengaruh accessing content
terhadap viral marketing acceptance.
H3a. Untuk menganalisis pengaruh sharing content
terhadap viral marketing acceptance.
H3b. Untuk menganalisis pengaruh sharing content
terhadap providing information.
H3c. Untuk menganalisis pengaruh sharing content
terhadap accessing content.

H4. Untuk menganalisis pengaruh risk acceptance
terhadap providing information.
H5. Untuk menganalisis pengaruh risk acceptance
terhadap accesing content.
H6. Untuk menganalisis
pengaruh personal
attachment terhadap providing information.
H7. Untuk menganalisis pengaruh personal attacment
terhadap sharing content.
H8. Untuk menganalisis
pengaruh
personal
attacment terhadap sharing content

3. 2 METODE ANALISIS
Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis The Structural Analysis
Modelling (SEM) dengan software AMOS 16.0.
3. 3 POPULASI DAN SAMPEL
Sebanyak 126 responden didistribusikan untuk
survei dalam jaringan sosial dalam viral marketing
dengan media facebook yang berada di DKI Jakarta.

3.4 ANALISIS
Tabel III.1
Hasil Pengujian Hipotesis
Standardized
Estimate
Providing
Information

--->

Accessing_
Content

--->

Sharing
content

--->

Sharing
content
Sharing
content
Risk
acceptance
Risk
acceptance
Personal
Attachment
Personal
Attachment
Personal
Attachment

--->
--->
--->
--->
--->
--->
--->

Viral
Marketing
Acceptance
Viral
Marketing
Acceptance
Viral
Marketing
Acceptance
Providing
Information
Accessing
Content
Providing
Information
Accessing
Content
Providing
Information
Accessing
Content
Sharing
Cntent

Hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dalam
aktivitas viral marketing
antara
providing
information dengan viral marketing acceptance (H1) ,
accessing content (mengakses konten) dengan viral
marketing acceptance (H2), sharing content (berbagi
konten) dengan viral marketing acceptance (H3a),
sharing content (berbagi konten) dengan providing
information (H3b), sharing content (berbagi konten)
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Keputusan

P-Value

H01 Ditolak
0.210

0.019

0.203

0.024

0.425

0.000

0.244

0.012

0.263

0.006

0.213

0.026

0.228

0.014

0.223

0.020

0.242

0.010

0.263

0.005

H02 Ditolak

H03a Ditolak

H03b Ditolak
H03c Ditolak
H04 Ditolak
H05 Ditolak
H06 Ditolak
H07 Ditolak
H08 Ditolak

dengan (mengakses konten) accessing content (H3c),
risk acceptance (penerimaan resiko) dengan providing
information (H4), risk acceptance (penerimaan resiko)
dengan accesing content (H5), personal attachment
(lampiran pribadi) dengan providing information
(memberikan informasi) (H6), accesing content
dengan (akses konten) accesing content (H7),
personal attachment (lampiran pribadi)
dengan
(berbagi konten) sharing content (H8).
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Hal ini ada perbedaan dengan penelitian
terdahulu yang mengunakan media yang berbeda yaitu
mobile marketing (yaitu ponsel atau media
handphone) sedangkan untuk penelitian ini dengan
media viral marketing (yaitu media dengan teknologi
internet, seperti email, facebook, twitter, dll),
penelitian berpengaruh positif dan signifikan dengan
penerimaan viral marketing sehubungan dengan
budaya, pengaruh sosial dan teknologi, dan adanya
booming facebook di Indonesia yang tercatat sebagai
user terbesar kedua di dunia setelah US,. Penelitian ini
menjelaskan bahwa penduduk Indonesia sudah
tengelam dalam dunia maya/ internet (viral marketing)
sebagai alat komunikasi yang mudah, sangat familiar,
dalam menerima informasi, berbagi konten,
mengakses konten, penerimaan resiko, lampiran
pribadi dalam penerimaan viral marketing. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna
facebook di DKI Jakarta sedangkan penelitian
sebelumnya adalah pengguna mobile marketing
(seperti ponsel, hp) di kalangan muda di China.
IV. KESIMPULAN
Dari hasil uji The Structural Analysis
Modelling (SEM) dengan software AMOS 16.0. yang
dilakukan, didapatkan ada pengaruh positif terhadap
viral marketing adalah sharing content dengan viral
marketing acceptance, mempunyai pengaruh yang
paling besar, hal ini berbeda dengan penelitian
terdahulu yang tidak ada pangaruh sharing content
dengan mobile marketing acceptance.
Kemudian pengaruh terbesar kedua adalah
sharing content terhadap accessing content, dan
personal attachment terhadap sharing content.
Selanjutnya pengaruh personal attachment terhadap
accessing content, kemudian sharing content
terhadap providing information, dilanjutkan risk
acceptance terhadap accessing content, personal
attachment terhadap providing information, risk
acceptance terhadap providing information, risk
acceptance terhadap providing information,
providing information terhadap viral marketing
acceptance, dan pengaruh yang paling kecil adalah
accessing content terhadap viral marketing
acceptance
4.1 Implikasi Managerial
Hasil penelitian ini akan sangat berguna bagi,
pemasar produk, industri telekomunikasi dalam
menentukan kebijakan untuk mengembangkan
layanan internet maupun media pemasaran yang lebih
efisien dan efektif melalui viral marketing , dimana
layanan viral marketing ini sangat membantu
konsumen dalam mempermudah bertransaksi dalam
pemasaran produk
Dari penelitian ini diperoleh bahwa Viral
Marketing Acceptance (penerimaan viral marketing)
dimana pengguna facebook bersedia menerima
informasi dalam produk atau layanan tertentu, juga
bersedia untuk menerima penawaran dari perusahaan
yang menjual produk terkait, dan secara keseluruhan,

pengguna facebook bersedia untuk menerima
permohonan dari perusahaan dari produk yang
ditawarkan, berpengaruh positif terhadap (providing
information) seperti memberikan informasi alamat
email, situs web atau bersedia mendaftar kontes atau
promosi dalam penerimaan viral marketing; kemudian
berpengaruh positif terhadap mengakses konten
(accessing content) seperti download konten (wall
paper, gambar, lagu), mengakses konten yang
menghibur, dan pengguna facebook bersedia
membayar konten untuk game atau lagu dalam
penerimaan viral marketing; dan berpengaruh positif
terhadap (sharing content)
berbagi konten
penerimaan viral marketing seperti rekannya sering
mengirimkan download seperti lagu atau gambar atau
sebaliknya responden yang mngirimkan konten ke
teman-temannya.
Dalam berbagi konten (sharing content)
dipengaruhi positif oleh lampiran pribadi (personal
attacment) seperti penguna facebook menyukai
gambar yang menarik atau wallpaper, lagu, nada
dering , pengguna facebook juga menyatakan bahwa
konten terlihat dirancang sangat penting dalam
penerimaan viral marketing.
Salah satu faktor dalam mempengaruhi dalam
memberikan informasi
(providing information)
seperti memberikan informasi alamat email, situs web
atau bersedia mendaftar kontes atau promosi dalam
penerimaan viral marketing adalah sharing content
seperti berbagi konten dalam penerimaan viral
marketing seperti
rekannya sering mengirimkan
download seperti lagu atau gambar atau sebaliknya
responden yang mngirimkan konten ke temantemannya; kemudian juga berpengaruh positif
terhadap risk acceptance adalah kecenderungan
individu dalam memberikan informasi pribadi dalam
rangka untuk masuk ke dalam promosi viral
marketing untuk menerima hadiah, kontes atau
mendapatkan
diskon;
selanjutnya
(providing
information) berpengaruh positif terhadap personal
attacment seperti penguna facebook menyukai gambar
yang menarik atau wallpaper, lagu, nada dering ,
pengguna facebook juga menyatakan bahwa konten
terlihat dirancang sangat penting dalam penerimaan
viral marketing.
Selain itu salah satu faktor yang
mempengaruhi positif dalam accessing content
seperti akses konten atau download konten (wall
paper, gambar, lagu), mengakses konten yang
menghibur, dan pengguna facebook bersedia
membayar konten untuk game atau lagu dalam
penerimaan viral marketing adalah sharing content,
risk acceptance, personal attacment.
4.2 Saran untuk Penelitian selanjutnya.
Untuk penelitian selanjutnya disarankan
untuk memperluas ukuran sampel dan keterwakilan
dari berbagai wilayah populasi sampel serta
menambah jumlah variabel yang digunakan dalam
penelitian sehingga hasil penelitian menjadi lebih
representative. Dimana dalam penelitian ini
menggunakan 5 variabel yang mempengaruhi (viral
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marketing) dengan media facebook dalam melakukan
transaksi. Hal ini dapat memperkaya isi penelitian dan
memperluas manfaat dalam membuat penelitian lebih
lanjut.
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