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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan membuat sebuah 

value untuk costumer dan membangun suatu hubungan yang erat guna 

menangkap/mendapatkan value dari customer sebagai feedback (Kotler, 2014). 

            

 Sedangkan definisi lain, pemasaran adalah sebuah kinerja dari sebuah 

aktivitas yang dimana untuk mencampai tujuan dari organisasi dengan cara 

antisipasi kebutuhan dari kostumer atau klien dan mengarahkan kepada pemenuhan 

kebutuhan (need-satisfying) produk maupun jasa dari produsen kepada kostumer 

atau klien (Cannon et al., 2008)  

 Selain itu, pemasaran adalah sebuah proses dari analisa, perencanaan, 

implementasi, koordinasi, dan mengawasi program yang termasuk di dalamnya 

penentuan harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang di desain 

untuk menciptakan dan menjaga pertukaran yang bermanfaat dengan target markets 

untuk mencapai tujuan organisasi (Mullins et al., 2008). 
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Sumber: Principles of Marketing, 15th edition 

Gambar 2.1 Marketing process 
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2.2 Pemasaran secara Online 

Kotler (2014) memaparkan bahwa pemasaran secara online (online marketing) 

adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk memasarkan sesuatu; baik produk 

maupun jasa, dan membangun customer relationship melalui internet.  Menurut 

Kabani (2014), pemasaran secara online adalah sebuah perpaduan antara seni dan 

ilmu pengetahuan untuk mengangkat sesuatu ke dalam internet untuk memastikan 

pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik sehingga dapat 

membuat seseorang mengambil sebuah tindakan; baik tindakan berupa 

menyisihkan waktunya untuk pesan yang telah disampaikan atau sampai pada 

tingkat membeli produk atau jasa tersebut (Kabani, 2010). 

 

Menurut Kabani (2010), tiga komponen dalam menggunakan pemasaran secara 

online agar mendapatkan hasil yang maksimal antara lain: 

CONVERT

TRANSFROM

Attract
Successful 

Online 

Marketing 

Sumber: The Zen of Social Media Marketing 

Gambar 2.2 successful online marketing 
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1. Attract 

Untuk memikat (to attract), berarti untuk mendapatkan perhatian atau lebih 

menonjol dari yang lain.  

2. Convert 

Konversi terjadi apabila berhasil membuat orang asing (strangers) menjadi 

konsumen maupun kostumer. Perbedaan antara konsumen dengan 

kostumer adalah konsumen bisa saja mengambil informasi ataupun produk 

yang ditawarkan, tapi mereka belum tentu menjadi pembeli.  

3. Transform 

Perubahan dapat terjadi apabila mengubah yang sudah lewat dan sekarang 

menjadi kekuatan yang dapat mengikat. 

Menurut Judy Strauss dan Raymond Frost (2014), pemasaran secara online 

adalah sebuah penggunaan dari teknologi informasi untuk aktivitas 

pemasaran, dan merupakan sebuah proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang 

dimana memiliki nilai yang berharga bagi klien, partner, dan masyarakat 

luas. Atau secara singkatnya, pemasaran secara online adalah hasil dari 

penggunaan teknologi informasi yang diterapkan di dalam pemasaran 

tradisional (Strauss, 2014)  

2.3 Sosial media 

Sosial media adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi (Safko, 

2014). Masih menurut Safko (2014), 5 langkah untuk sukses di sosial media antara 

lain: 
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1. Analyse your existing media 

2. the social media trinity 

3. integrate strategies 

4. resources 

5. implement and measure 

Definisi lain menurut Scott (2013), sosial media adalah sebuah media yang 

menyediakan bagi seluruh orang untuk berbagi ide, konten, pikiran, dan juga 

hubungan secara online. Selain itu, sosial media menawarkan seseorang untuk 

membuat, berkomentar, dan menambahkan konten ke dalam sosial media mereka; 

baik itu berupa teks, audio, video, gambar, dan lain-lain (Scott, 2013) 

 Sedangkan Solis (2011) menjabarkan definisi dari sosial media sebagai 

berikut 

1. Sosial media adalah sebuah platform untuk sosialiasi dari media 

2. Sosial media adalah alat yang bisa digunakan secara online untuk memfasilitasi 

percakapan 

3. Sosial media adalah berhubungan dengan koneksi antara teman, sesama, dan 

pemberi pengaruh(influencers) 

4. Sosial media adalah kolaborasi 

5. Sosial media adalah pembagian kembali dari sebuah pengaruh 

6. Sosial media adalah sebuah panggilan untuk memanusiakan persona dan 

audience, dan cerita dibalik kedekatan mereka bersama 

7. Sosial media penuh kasih 

8. Sosial media adalah sebuah peluang dan sebuah hak istimewa 
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Menurut Lund (2011), sosial media pada dasarnya adalah sebuah area yang 

dinamis yang mencakup baik social networks (seperti orang yang memilih untuk 

berinteraksi dalam Facebook atau LinkedIn), dan teknologi yang menghubungkan 

mereka.  

 2.4 Pemasaran melalui Sosial Media 

Social Media Marketing adalah sebuah proses mempromosikan situs atau 

bisnis melalui channel sosial media (Kabani, 2010). Menurut Falls & Deckers 

(2011), pemasaran melalui sosial media bisa mencapai tiga tujuan inti dari bisnis, 

yakni meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, dan kepuasan kustomer. 

Terdapat tujuh point yang bisa dilakukan sosial media marketing terhadap bisnis. 

1. Meningkatkan merek dan kesadaran 

2. Menjaga reputasi merek 

3. Meningkatkan hubungan dengan publik 

4. Membangun komunitas 

5. Meningkatkan pelayanan kustomer 

6. Memfasilitasi riset dan pengembangan 

7. Mengarah kepada memimpin dan penjualan 

2.5 Customer Relationship Management 

Menurut Kotler (2013) customer relationship management adalah sebuah 

proses dimana sebuah brand atau individu membangun dan menjaga customer yang 

memiliki prospek untuk melakukan sebuah tindakan yang menguntungkan dengan 

cara memberikan customer value dan customer satisfaction. 
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Menurut Peelen (2005) customer relationship management adalah sebuah 

proses yang menyasar kepada seluruh aspek dari identifikasi kostumer, membuat 

pengetahuan kostumer (customer knowledge), membangun hubungan dengan 

kostumer, dan membentuk presepsi mereka mengenai organisasi dan produk. 

Definisi lain dari customer relationship management menurut  Judy Strauss 

dan Raymond Frost (2014) adalah sebuah proses dari menargetkan, memperoleh, 

melakukan transaksi, melayani, dan membangun hubungan jangka panjang dengan 

kostumer yang memberikan nilai tambah baik baik organisasi dan kepada kostumer 

2.6 Interactivity 

Salah satu kunci utama dalam sosial media adalah adanya interaksi. Menurut 

Beer (2008), Hamilton dan Hewer (2010) dalam Daellenbach et al. (2014), definisi 

dari interativity adalah sosial media menyediakan sebuah platform untuk 

berinteraksi dan melakukan percakapan antara musisi dengan fans-nya: bisa melalui 

post, tweet, melihat, dan merespon. Definisi lain menurut Weber (2007 dalam 

Hamilton dan Hewer, 2010), social web (social networking sites) adalah tempat 

dimana orang yang memiliki kesamaan minat bisa berkumpul untuk berbagi, 

melakukan percakapan, dan berinteraksi. Beer (2008) mengutarakan bahwa Social 

network sites bisa digunakan untuk bertemu orang dan berteman, dan bahkan bisa 

digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang mereka kenal di dalam 

“dunia nyata” untuk berdiskusi mengenai event yang ada, untuk terus menjaga 

hubungan yang ada, dan untuk mengorganisasikan sebuah event. 

Menurut See-To dan Ho (2014), social network sites memungkinkan individu 

untuk menciptakan halaman web secara personal untuk menyebarkan informasi, 
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dan berkomunikasi dengan teman mereka dalam dunia maya sama seperti di 

kehidupan nyata. Liu dan Shrum (2002) mengutarakan bahwa interactivity adalah 

seberapa jauh dua atau lebih pihak dapat berkomunikasi satu sama lain terkait 

dengan medium/media komunikasi, konten dari sebuah pesan, dan bagaimana 

kedua elemen tersebut disinkronisasi 

Dari berbagai definisi mengenai interactivity, maka penulis merujuk kepada 

definisi yang dipaparkan oleh Beer (2008) bahwa interactivity berbicara mengenai 

seberapa jauh Social network sites dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan 

musisi yang mereka kenal di dalam “dunia nyata” untuk berdiskusi mengenai event 

yang ada, untuk terus menjaga hubungan yang ada atau untuk mengorganisir sebuah 

event.  

2.7 Sincerity 

Kunci lainnya dalam sosial media adalah ketulusan. Definisi dari sincerity 

adalah sosial media memberi kesan bahwa fans sangat menghargai kepercayaan dan 

kredibilitas musisi di dalam sosial media mereka (Beer, 2008; McCraken, 1989; 

Sargent, 2009 dalam Daellenbach et al., 2014). Knott dan James (2004 dalam 

Mukherjee, 2009) mengutarakan bahwa definisi dari sincere adalah salah satu 

faktor penting di dalam social network sites. Kriteria terpenting dalam memilih 

celebrity endorser adalah kredibilitas yang diikuti dengan familiar dan disukai. 

Selain itu, keahlian celebrity tersebut salah satu faktor penting yang dimana diikuti 

oleh dapat dipercaya dan menarik perhatian.  

Aaker (1997), dalam jurnalnya menjelaskan mengenai brand personality. 

Brand personality adalah sebuah karakter manusia yang digambarkan dalam sebuah 
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merek. Terdapat lima dimensi dalam brand personality. Salah satu dimensi yang 

dijelaskan oleh Aaker adalah sincerity. Beliau menjelaskan bahwa sincerity dapat 

diartikan sebagai sederhana, jujur, bajik, dan yang menyenangkan,  

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, maka penulis merujuk kepada 

definisi yang dipaparkan oleh Beer (2008); McCraken (1989); Sargent (2009) 

dalam Daellenbach et al. (2014), dimana sincerity berbicara mengenai sejauh mana 

informasi yang ada di dalam SNS dipercaya dan kredibel mewakili musisi secara 

langsung (Beer, 2008; McCraken, 1989; Sargent, 2009 dalam Daellenbach et al., 

2014) 

2.8 Sense of Closeness 

Di dalam sosial media, ada faktor yang bisa mengikat (tie strength) fans 

sehingga mereka terus mengikuti sosial media musisi tersebut. Salah satu faktor 

dalam tie strength tersebut adalah sense of closeness. Definisi dari sense of 

closeness yang merupakan bagian dari tie strength adalah sebarapa tinggi interaksi 

sosial dan jalinan hubungan yang dilakukan dengan pihak lain (Hamilton and 

Hewer, 2010; Harvey et a nl.,2011 dalam Daellenbach et al., 2014). Reis dan 

Shaver (1988) mendefinisikan closeness atau dalam jurnal ini disebut sebagai 

intimacy adalah sebuah proses berhubungan antar seseorang yang dimana dua rekan 

yang berinteraksi mengalami dan mengutarakan emosi, mengkomunikasikannya 

secara verbal dan non-verbal, memuaskan motivasi sosial, menambah atau 

mengurangi kecemasan sosial, belajar dan berbicara mengenai diri mereka masing-

masing dan karakteristik mereka yang unik, dan menjadi dekat. 
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Definisi lain menurut Berndt (1982 dalam Camarena et al.,1990), closeness 

atau bisa disebut sebagai intimacy adalah secara tipikal, berfokus kepada berbagi 

dalam hal pemikiran secara personal dan perasaan.  Definisi lain menurut Clark dan 

Reis (1988), closeness atau intimacy adalah sebuah proses multikomponen, 

termasuk di dalamnya adalah penyingkapan yang berasal dari fakta dan perasaan 

yang relevan, afeksi dan peduli, serta validasi. 

Menurut Timmerman (1991), closeness atau di dalam jurnal ini disebut sebagai 

intimacy adalah kualitas dari sebuah hubungan yang dimana individu-individu 

tersebut harus memiliki hubungan emosi timbal balik dari adanya rasa saling 

percaya dan kedekatan emosional antara satu pihak dengan pihak yang lain dan 

dapat untuk berkomunikasi secara terbuka baik dalam hal pikiran maupun perasaan 

dengan pihak lain.  

Dari berbagai referensi definisi dari closeness, maka penulis merujuk kepada 

definisi yang dipaparkan oleh Hamilton and Hewer, 2010; Harvey et a nl.,2011 

dalam Daellenbach et al., 2014), dimana closeness dalam konteks penelitian ini 

berbicara mengenai sebarapa tinggi interaksi sosial dan jalinan hubungan  yang 

dilakukan dengan pihak lain    

2.9 Reciprocity  

Faktor lain yang bisa mengikat (tie strength) bagi fans di dalam social media 

musisi adalah reciprocity. Reciprocity adalah suatu proses dimana adanya 

hubungan timbal balik (atau bisa diartikan sebagai hubungan memberi dan 

menerima) antar dua pihak (Petroczi et al., 2007 dalam Daellenbach et al., 2014). 

Plickert et al. (2007) mendefinisikan reciprocity sebagai sebuah pertukaran emosi 
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dan informasi antara seseorang, informasi, dan persahabatan yang dapat terjadi 

secara dua arah atau bisa secara tidak langsung kepada koneksi yang lebih besar. 

Pertukaran tersebut adalah kunci dalam mendapatkan modal untuk berkoneksi. 

Definisi menurut Burgoon et al. (2000), reciprocity atau dalam jurnal ini 

menyebutkan mutuality adalah sebuah keadaan dimana seseorang merasakan dan 

menciptakan rasa dalam hubungan untuk berkoneksi, saling ketergantungan, 

koordinasi, dan saling mengerti satu sama lain. Falk dan Fiscbaher (2006), 

reciprocity adalah respon dari sebuah perilaku terhadap kebaikan maupun bukan 

kebaikan yang dirasakan oleh seseorang, dimana kebaikan itu sendiri terdiri baik 

dari distribusi yang adil sebaik niat untuk adil. Menurut Cox (2004), reciprocity 

adalah sebuah tindakan murah hati yang di adopsi dari respon yang berasal dari 

tindakan yang murah hati dari yang lain. 

Setelah pemaparan definisi dari reciprocity dari beberapa jurnal, maka penulis 

merujuk kepada definisi yang dipaparkan oleh Plickert et al. (2007) bahwa 

reciprocity adalah sebuah pertukaran emosi, informasi, dan pertemanan antara dua 

orang atau lebih secara tidak langsung melalui sebuah jejaring (Plickert et al, 2007) 

2.10 Legal Purchase Intent 

 Menurut Balakrishna et al. (2014), purchase intention merujuk kepada 

tingkat keyakinan persepsi dari seorang kostumer untuk membeli sebuah produk 

ataupun jasa. Wilimzig (2011) memaparkan bahwa purchase intention adalah 

sebuah rencana untuk membeli sebuah produk atau jasa. Sedangkan menurut Wu et 

al. (2011), purchase intention merupakan kemungkinan dimana konsumen akan 

berencana atau memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk ataupun jasa di 

Analisis Pengaruh Interactivity..., Moses Natadirja, FIB UMN, 2017



32 

 

masa yang akan datang. Senada dengan hal tersebut, Lu et al. (2014) menyatakan 

bahwa purchase intention adalah kemauan konsumen untuk membeli produk 

tertentu pada waktu tertentu atau situasi tertentu. 

 Dari beberapa definisi mengenai purchase intention diatas, penulis merujuk 

kepada teori yang dipaparkan oleh Wu et al (2011) bahwa purchase intention dalam 

konteks penelitian ini merupakan adanya kemungkinan dimana konsumen akan 

berencana atau memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk ataupun jasa 

yang legal di masa yang akan datang 

 2.11 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.11.1 Hubungan antara Interactivity dengan Sense of Closeness 

Sosial media menjadi sarana yang dapat digunakan untuk berinteraksi dan 

melakukan percakapan antara fans dengan musisi. Dengan adanya hubungan 

interaksi dua arah, seperti contoh dapat melakukan percakapan secara online, 

merupakan faktor penting untuk mengembangkan ikatan yang kuat dan positif 

dengan musisi (Daellenbach et al, 2015). Interaksi dan percakapan yang dilakukan 

di dalam sosial media antara musisi dengan fans dapat menyebabkan closeness. 

Closeness yang terjadi dalam konteks ini akan merefleksikan rasa perhubungan 

yang erat, dengan cara menjadi “teman” secara online dengan musisi – yang hanya 

dapat terjadi dengan adanya interaksi (Beer, 2008 dalam Daellenbach et al., 2014).  

Rau et al. (2008), terdapat sebuah hipotesis bahwa tingkat intimacy (closeness) 

dapat mempengaruhi interactivity (dalam hal ini, interaksi dengan cara posting 

konten ke dalam social network sites).  
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Terdapat tiga jenis intimacy yang terdapat dalam jurnal ini, yaitu verbal 

intimacy, overall intimacy, dan affective intimacy. Dalam verbal intimacy kaitannya 

dengan social network sites, ketika users terkoneksi dengan mereka yang memiliki 

tingkat verbal intimacy yang tinggi, maka mereka akan membuka diri mereka 

dalam beberapa aspek, seperti menulis blog, posting artikel, unggah foto, atau 

hanya sekedar memperbaharui pesan yang mendeskripsikan keadaan mereka saat 

itu. Dalam affective intimacy kaitannya dengan interactivity, ketika seseorang sudah 

mengalami kedekatan secara afektif (affective intimacy) dengan koneksi mereka di 

dalam social network sites akan post lebih karna mereka mencari dukungan secara 

emosional dari koneksi yang lain dan juga kemungkinan mereka akan menerima 

dukungan yang memuaskan akan tinggi. 

Dengan adanya interaksi secara dua arah antara fans dengan musisi, maka 

fans memiliki sense of closeness terhadap musisi tersebut. Maka dari itu, hipotesa 

yang telah ditetapkan adalah: 

H1: Interactivity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sense of 

Closeness 

2.11.2 Hubungan antara Interactivity dengan Reciprocity   

Arah dari sebuah interaksi berkembang dari adanya penyampaian knowledge 

melalui dialog interaktif. Dialog dua arah ini dapat membantu perusahaan untuk 

belajar mengenai dan belajar dari seorang individu maupun sekumpulan pelanggan 

(Sawhney et al., 2015). Kekayaan dari sebuah interaksi meningkat karna komunitas 

virtual (virtual community) dari pelanggan membantu perusahaan untuk membuka 

kepada ilmu sosial sebagai tambahan untuk ilmu dari pelanggan (individual 
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customer knowledge). Selanjutnya, ukuran dan ruang lingkup dari audience 

meningkat karena perusahaan dapat berpartisipasi di dalam interaksi yang di 

mediasi oleh pihak ketiga yang dapat menjangkau yang bukan pelanggan atau 

pelanggan yang memiliki prospek tapi tidak memiliki hubungan dengan perusahaan 

(Sawhney et al., 2005). Fader & Winner (2012) menyatakan bahwa User Generated 

Content (usg) sedang berkembang. Usg membuat marketers tidak hanya melakukan 

promosi secara satu arah, melainkan melakukan interaksi dua arah antara brand 

dengan customers. Interaksi ini dapat berbentuk ulasan produk, deskrips 

penggunaan produk, “hommade advertising”, blogs, dan lainnya. Hal tersebut 

mempermudah brand untuk mempengaruhi pembelian konsumen dan pengambilan 

keputusan oleh brand.  

 Salah satu faktor dari tie strength, yaitu reciprocity juga terkena dampak dari 

adanya interaksi antara musisi dengan fans. Reciprocity merepresentasikan sikap 

dan aksi dari musisi dengan cara mengakui dan mengapresiasi fans. Namun yang 

terjadi juga adalah fans mengakui dan mendukung musisi tersebut. Reciprocity 

dalam hal ini tidak mungkin terjadi apabila tidak ada interaksi yang baik, dan 

dengan tingkat interaksi yang lebih tinggi dapat mendukung dan mendorong adanya 

rasa reciprocity (Daellenbach et al., 2014).  

Maka dari itu, hipotesis yang ditawarkan adalah: 

H2: Interactivity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Reciprocity 
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2.11.3 Hubungan antara Sincerity dan Sense of Closeness 

 Fans sangat menghargai ketulusan, dapat dipercaya, dan kredibilitas dari 

musisi. Faktor-faktor dari sincerity tersebut di dalam sosial media bagi musisi dapat 

berkontribusi kepada perasaan yang dirasakan oleh fans bahwa mereka mengenal 

musisi tersebut dengan baik (Daellenbach et al., 2014). Mesch dan Talmud (2006), 

mengutarakan bahwa salah satu faktor dalam terwujudunya hubungan interpersonal 

yang dekat, maka dibutuhkan suatu tingkat kepercayaan (trust) yang tumbuh 

diantara dua pihak.  

 Marwick & Boyd (2011) mengutarakan bahwa sosial media (dalam jurnal 

ini, Twitter sebagai objek utama) secara umum adalah sebuah situs dimana 

pengungkapan diri dan keintiman adalah hal yang baku. Jadi, aksen, keintiman, dan 

afiliasi tidak berharga apabila akun yang menulis Sesutu di sosial media tersebut 

palsu atau ditulis oleh orang lain. 

Maka dari itu, hipotesis yang ditawarkan adalah: 

H3: Sincerity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sense of 

Closeness 

2.11.4 Hubungan antara Sincerity dan Reciprocity 

 Daellenbach et al. (2014), menyatakan bahwa beberapa faktor dalam 

menentukan sincerity adalah ketulusan, dapat dipercaya, dan kredibilitas. Sincerity 

yang ditunjukan oleh musisi kepada fans didalam sosial media besar kemungkinan 

untuk berkontribusi bagi perasaan yang fans rasakan karena mereka merasa di 

dengar dan di apresiasi oleh musisi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan adanya 

apresiasi dan rekomendasi kepada orang lain yang dilakukan oleh fans terhadap 

Analisis Pengaruh Interactivity..., Moses Natadirja, FIB UMN, 2017



36 

 

musisi tersebut. Dengan adanya perasaan bahwa fans melihat bahwa musisi yang 

mereka ikuti didalam sosial media terlihat tulus, maka besar kemungkinan akan 

terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara fans dengan 

musisi tersebut. (Daellenbach et al., 2014). Senada dengan hal tersebut, Hiroki et 

al. (2011) menyatakan bahwa rasa kepercayaan yang yang diberikan kepada 

fans/followers dapat memberikan pengaruh positif dalam melakukan hubungan 

timbal balik terhadap adanya hubungan timbal balik yang didapat. Sosial media 

adalah sebuah teknologi yang membantu sekumpulan orang untuk memberikan dan 

membagikan informasi, dan orang lain dapat meresponinya secara terbuka.  

Son & Kim (2013), pun menyatakan bahwa trust dapat berpengaruh 

terhadap reciprocity. Ketika hubungan saling percaya antara satu sama lain 

terbangun dengan baik, maka mereka akan bertanggung jawab dengan aktivitas 

personal mereka didalam social network sites dengan cara berpatisipasi dan 

membantu satu sama lain. 

 dapat Maka dari itu, hipotesa yang ditawarkan adalah: 

H4: Sincerity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Reciprocity.  

2.11.5 Hubungan antara Sense of Closeness dan Legal Purchase Intent 

 Menurut Brown dan Reingen (1987) dalam Daellenbach et al. (2014), yang 

dimana mereka melakukan pengujian terhadap ikatan sosial yang mengikat social 

ties dengan word-of-mouth, mengambil kesimpulan bahwa ikatan yang kuat sangat 

dapat berdampak dan dirasa kredibel dibandingkan dengan word-of-mouth. 

Perhatian lebih harus diberikan kepada afektif, hubungan personal yang dimulai 
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dari konsep tie, dan efek dalam keinginan membeli. Komponen afektif dari perilaku 

sangatlah krusial: afektif berhubungan dengan adanya perasaan emosi yang lebih 

mendalam. Komponen tersebut adalah salah satunya sense of closeness. Cannière 

et al. (2010) berpendapat bahwa semakin kuat atau semakin dekat hubungan, 

dipercaya dapat menyebabkan hasil yang lebih positif dalam keinginan untuk 

membeli dan dalam sikap membeli. Senada dengan hal tersebut, Kim & Ko (2010), 

menyatakan bahwa dengan menggunakan sosial media marketing dengan baik unuk 

menciptakan Customer Relationship yang terdiri dari 2 faktor, yaitu trust dan 

intimacy (closeness), dapat berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk 

membeli barang atau jasa.   

Social worship merefleksikan salah satu aspek sosial dari memuja idola 

mereka dan sesuai dengan apa yang dilihat oleh Stever (1991) dalam Huang et al., 

(2014) bahwa fans mera tertarik kepada idola mereka karena idola mereka memiliki 

kemampuan untuk menangkap perhatian dan menghibur fansnya. Menurut Swann 

et al., (1992) dalam Huang et al., (2014), konsumen muda sangat terikat dengan 

idola mereka karena mereka ingin memperoleh identitas diri melalui peningkatan 

diri. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen muda tersebut mencoba untuk 

mengubungkan diri mereka dengan idola mereka (Swaminathan et al., 2009 dalam 

Huang et al., 2014). Maka dari itu, adanya social worship dapat dilihat sebagai 

suatu faktor yang penting dalam mempengaruhi konsumen muda dalam membelu 

karya musik idola mereka secara legal. 

Maka dari itu, sense of closeness yang dirasakan oleh fans di dalam sosial 

media musisi tersebut dapat mengakibatkan adanya legal purchase intent.  
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Hipotesa yang ditawarkan adalah: 

H5: Sense of Closeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap Legal 

Purchase Intent 

2.11.6 Hubungan antara Reciprocity dan Legal Purchase Intent 

 Di dalam konteks online, Steffes dan Burges (2009 dalam Daellenbach et 

al., 2014) menyatakan bahwa online referral (E-WOM),lebih memiliki pengaruh 

dalam pengambilan keputusan daripada word-of-mouth. Perhatian lebih harus 

diberikan kepada afektif, hubungan personal yang dimulai dari konsep tie, dan efek 

dalam keinginan membeli. Komponen afektif dari perilaku sangatlah krusial: 

afektif berhubungan dengan adanya perasaan emosi yang lebih mendalam. 

Komponen tersebut adalah salah satunya reciprocity. Wu (2008), pun menjelaskan 

mengenai hubungan antara adanya reciprocity dalam suatu hubungan dapat 

menciptakan purchase intention. Adanya hubungan timbal balik serta tindakan 

yang saling menguntungkan menyediakan dasar yang kuat dan solid baik bagi 

maintenance dan juga untuk pengembangan hubungan jangka panjang antara calon 

pelanggan dengan perusahaan. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Wu (2008) 

adalah ketika calon pelanggan tersebut memberikan data seperti nama, alamat, dan 

pilihan pribadi, calon pelanggan tersebut memberikan bantuan kepada perusahaan 

sehingga perusahaan dapat menciptakan sebuah produk dengan kualitas yang baik 

dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon pelanggan tersebut. Dahl et al. 

(2005) menyatakan bahwa adanya hubungan antara reciprocity dengan purchase 

intention. Dalam konteks penelitian ini, ketika fans merasa bahwa seseorang yang 

mereka ikuti di dalam sosial media melakukan sesuatu hal di dalam sosial media 

tersebut agar dapat terus berhubungan dengan fansnya, maka salah satu cara yang 
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dapat dilakukan oleh fans tersebut dalam meresponi hal yang telah dilakukan oleh 

seseorang tersebut adalah dengan cara membeli karya mereka.  Setelah fans merasa 

mereka dianggap dan di apresiasi, maka mereka akan melakukan legal purchase 

intent. Maka dari itu, hipotesa yang ditawarkan adalah: 

H6: Reciprocity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Legal 

Purchase Intent. 

2.12 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

interactivity, sincerity, sense of closeness, reciprocity, dan legal purchase intent. 

Untuk mendukung hipotesa yang disusun oleh penulis, berikut adalah penelitian 

terdahulu yang menyatakan hubungan antara hipotesis sesuai dengan model yang 

disusun oleh penulis pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

1 Hamilton & 

Hewer 

(2010) 

Journal of 

Marketing 

Management 

Tribal Mattering 

Spaces: Social-

Networking Sites, 

Celebrity 

Affiliations, and 

Tribal Innovation 

1. Definisi 

Interactivity 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

2 Beer (2008) Cultural 

Sociology 

Making Friends with 

Jarvis Cocker: 

Music Culture in the 

Context of Web 2.0 

1. Definisi 

interactivity 

3 See-To & Ho 

(2013) 

Computer in 

Human 

Behavior  

Value Co-Creation 

and Purchase 

Intention in Social 

Network Sites: The 

Role of Electronic 

Word-of-Mouth and 

Trust- A Theoretical 

Analysis 

1. Definisi 

interactivity 

4 Liu & Shrum 

(2002) 

Journal of 

Advertising, 

31:4, 53-64 

What is Interactivity 

and is it Always Such 

a Good Thing? 

Implication of 

Definition, Person, 

and Situation for the 

Influence of 

Interactivity on Adv. 

Effectiveness 

1. Definisi 

interactivity 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

5. Mukherjee 

(2009) 

Social Science 

Research 

Network 

Electronic 

Impact of Celebrity 

Endorsements on 

Brand Image 

1.Definisi sincerity 

6. Jennifer L. 

Aaker 

American 

Marketing 

Association 

Dimension of Brand 

Personality 

1. Definisi 

sincerity 

7. Reis & 

Shaver 

(1988) 

John Wiley & 

Sons Ltd 

Intimacy as an 

Interpersonal 

Process 

1. Definisi sense 

of closeness 

8. Camarena et 

al. (1990) 

Journal of 

Youth and 

Adolescence 

Gender-Spesific 

Pathway to Intimcay 

in Early Adolescence 

 

1. Definisi sense of 

closenes 

9. Clark & Reis 

(1988) 

Annual Review 

Physchology  

Interpersonal 

Process in Closes 

Relationship 

1. Definisi sense of 

closenes 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

10. Timmerman 

(1991) 

Issues in 

Mental Health 

Nursing 

A Concept Analysis 

of Intimacy 

 

1. Definisi sense of 

closeness 

11. Plickert et al. 

(2007) 

Social Network 

29 (2007) 405-

429 

It’s not Who You 

Know, It’s How You 

Know Them: Who 

Exchanges What 

with Whom? 

1.definisi reciprocity 

12. Bugoon et al. 

(1999) 

Journal of 

Managament 

Information 

System 33-56 

Testing the 

Interactivity Model: 

Communication, 

Processes, Partner 

Assesments, and the 

Quality of 

Colaborative Work 

1. Definisi reciprocity 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

13. Falk & 

Fischbacher  

(2006) 

Games and 

Economic 

Behaviour 54 

(2006) 293-315 

A Theory of 

Reciprocity 

1. Definisi 

reciprocity 

 

 

14. 

 

Balakrishnan 

et al. (2014) 

Social and 

Behavioural 

Sciences 148 

(2014) 177-185 

The Impact of Social 

Media Marketing 

Medium Toward 

Purchase Intention 

& Brand Loyalty 

Among Generation  

 

1. Definisi 

purchase intention 

15 Wilimzig 

(2011) 

Southern 

Illinois 

University 

Carbondale  

Online 

Communities: 

Influence on 

Members Brand 

Loyalty and 

Purchase Intent 

1. Definisi 

purchase intention 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

16 Wu et al. 

(2011) 

Australasian 

Marketing 

Journal 19 

(2011) 30-39 

The Effect of Store 

Image and Service 

Quality on Brand 

Image and Purchase 

Intention for Private 

Label Brand 

1. Definisi purchase 

intention 

17 Lu et al. 

(2014) 

Computers in 

Human 

Behaviour 34 

(2014) 258-266 

Consumer Attitudes 

Toward Blogger’s 

Sponsored 

Recommendation 

and Purchase 

Intention: The Effect 

of Sponsorship Type, 

Product Type, and 

Brand Awareness 

1. Definisi 

Purchase 

Intention 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

 

18. 

Canniére et 

al. (2010) 

J Bus 

Psychology 

(2010) 25:87-

89 

Relationship Quality 

and Purchase 

Intention and 

Behavior: The 

Moderating Impact 

of Relationship 

Strength 

1. Sense of 

closeness memberikan 

pengaruh positif 

terhadap purchase 

intetion 

19.  Huang et al., 

(2015) 

Asia Pasific 

Journal of 

Marketing and 

Logisitc Vol. 

27 Iss 1 pp 99-

126 

I Worship, So I 

Download? Idol 

Worship, Music 

Purhase, and Pircay 

by Young Consumer 

in Taiwan 

1. Sense of closeness 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap purchase 

intetion 

20. Kim & Ko 

(2010) 

Journal of 

Global Fashion 

Marketing, 1:3, 

164-171 

Impact of Luxury 

Brand’s Social 

Media Marketing on 

Customer 

Relationship and 

Purchase Intention 

1. Sense of closeness 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap purchase 

intention  
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

21. Rau et 

al.(2008) 

Computers in 

Human 

Behaviour 24 

(2008) 2757-

2770 

Relationship 

Between The Level 

of Intimacy and 

Lurking in Online 

Social Network 

Services 

1. Interactivity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap sense of 

closeness 

22. Sawhney et 

al. (2005) 

Journal of 

Interactive 

Marketing 

Volume 19/ 

Number 4 

Collaborating to 

Create: The Internet 

as a Platform for 

Customer 

Engagement in 

Product Innovation 

1. Interactivity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap 

reciprocity 

23. Mesch & 

Talmud 

(2006) 

International 

Journal of 

Internet 

Science 1 

(2006), 29-44 

Online Friendship 

Formation, 

Communication 

Channels, and Social 

Closeness 

1. Sincerity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap sense 

of closeness 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

24 Marwick & 

Boyd (2011) 

Convergence: 

The 

International 

Journal of 

Research into 

New Media 

Technology 

2011 17:139 

To See and Be Seen: 

Celebrity Practice 

on Twitter 

1. Sincerity 

berpengaruh 

positif terhadap 

Sense of 

Closeness 

25. Son & Kim 

(2013) 

Pasific Asia 

Conference on 

Information 

Systems (2013) 

Proceedings. 

166. 

Examining SNS 

User’s Citizenship 

Behaviour: A Social 

Capital Perspective 

1. Sincerity 

memberikan 

pengaruh 

positif 

terhadap 

reciprocity 

26. Idota et al 

(2011) 

Innovative ICT 

Applications – 

Emerging 

Regulatory, 

Economic, and 

Policy Issues 

Empirical Analysis 

of Internal Social 

Media and Product 

Innovation: 

Focusing on SNS 

and Social Capital 

1. Sincerity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap 

Reciprocity 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

27. Wu et al. 

(2008) 

Journal of 

Marketing 

Management, 

2008, vol. 24, 

No. 3-4, pp 

345-360 

Does Consumers’ 

Personal Reciprocity 

Affect Future 

Purchase Intentions? 

1. Reciprocity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap legal 

purchase intent 

28. Dahl et al., 

(2005) 

Journal of 

Consumer 

Psychology, 

I5(4), 307-315 

Three Rs of 

Interpersonal 

Consumer Guilt: 

Relationship, 

Reciprocity, 

Reparation 

1. Reciprocity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap legal 

purchase intent  
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29. Daellenbach 

et al. (2015) 

Asia Pasific 

Journal of 

Marketing and 

Logistic, Vol. 

27 Iss 2 pp. 

168-190 

The Ties That Bind? 

Online Musician and 

Their Fans 

1. Definisi 

Interactiity 

2. Definisi Sincerity 

3. Definisi Sense of 

Closeness 

4. Definisi 

Reciprocity 

5. Interactivity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap Sense of 

Closeness 

6. Interactivity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap 

Reciprocity 

7. Sincerity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap Sense of 

Closeness 

8. Sincerity 

memberikan 
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No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

pengaruh positif 

terhadap 

Reciprocity 

9. Sense of 

Closeness 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap Legal 

Purchase Intent 

10. Reciprocity 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap Legal 

Purchase Intent  
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2.13 Model Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis merujuk pada satu model penelitian dari 

Daellenbach et al. (2015) dalan jurnal yang berjudul The Ties That Bind? Online 

Musicians and Their Fans. Berikut merupakan gambar model penelitian yang 

penulis gunakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1+ 

H4+ 

SNS 

Interactivity 

Sincerity 

Tie Strength 

Closenes

s 

Reciprocity 

Legal Purchase 

intent 

Sumber: The Ties That Bind? Online Musician and Their Fans  

Gambar 2.3 Model Penelitian Daellenbach et al. (2015) 
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