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ABSTRACT
The purpose of this research is to know how is the influence of brand and social media promotion on Bai-
leys Tiramisu customer buying decision in Surabaya. The research method used are qualitative and quan-
titative research methods. Qualitative research method includes interviews on expert users and extreme 
users of a similar product, observation on social media strategies, which are Instagram Ads and giveaway, 
and literature study form relevant journal articles about branding and social media. Quantitative research 
method includes online questionnaire on Baileys Tiramisu customers in Surabaya. Data analysis method 
used in this research is descriptive analysis. The hypothesis of this research shows that brand and social 
media promotion influence the purchasing decision of Tiramisu Baileys in Surabaya.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh brand dan promosi sosial media terhadap 
keputusan pembelian Tiramisu Baileys di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pe-
nelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif berupa wawancara expert user (narasumber) 
dan pengguna produk serupa (extreme user), observasi pada pelaksanaan strategi sosial media, yaitu 
Instagram Ads dan giveaway, serta studi pustaka dari beberapa artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan 
branding dan sosial media.  Metode penelitian kuantitatif diperoleh dari kuesioner online yang ditujukan 
kepada customer Tiramisu Baileys yang berdomisili di Surabaya. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa brand dan promosi sosial media 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Tiramisu Baileys di Surabaya.

Kata-kata kunci : brand, sosial media, keputusan pembelian, Tiramisu Baileys



213SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Effendi, Anggrianto
Analisis Pengaruh Brand Dan Promosi Pada Sosial Media Terhadap Keputusan 

Pembelian  Tiramisu Baileys Di Surabaya

PENDAHULUAN 
Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen akan suatu produk adalah 
harga dari produk tersebut. Sering kali konsumen tidak tertarik untuk membeli produk yang harganya 
terlalu mahal, akan tetapi hal ini dapat disiasati oleh branding dengan mengarahkan konsumen atau 
pasar untuk menjadi “kurang peka” terhadap harga produk. Selain melalui brand, keputusan pembelian 
konsumen juga sering kali dipengaruhi oleh promosi, terutama pada sosial media. 

Sayangnya, sebuah bisnis lokal dengan produk Tiramisu Baileys di Surabaya belum bisa mel-
akukan kedua hal tersebut, branding dan promosi pada sosial media. Bisnis ini belum memiliki 
sebuah brand yang dapat mencerminkan nilai dari produk yang dijual. Yang menjadi masalah 
adalah produk kurang dikenal oleh target market dan harga produk ini cukup mahal (di atas rata-
rata harga produk kompetitor) sehingga kurang potential buyers yang tertarik untuk membeli ka-
rena harganya yang tinggi. Produk ini merupakan dessert box dengan bahan-bahan premium dan 
mengandung alkohol (Baileys Irish Cream). Target market produk ini adalah remaja dan dewasa 
di Surabaya dengan kelas ekonomi menengah ke atas yang suka mengonsumsi dessert box dan 
dapat mengonsumsi alkohol. Produk Tiramisu Baileys ini termasuk produk dengan motivasi pem-
belian nilai hedonis. Menurut Kaczmarek (2017), maksud dari pembelian dengan motivasi nilai he-
donis adalah untuk mendapatkan pengalaman positif atau menyenangkan dengan membeli atau 
mengonsumsi produk tersebut. Perihal jenis motivasi pembelian produk ini sangat penting untuk 
dipahami, karena menurut Mundel et al. (2018) konsumen melihat produk hedonis dan utilitarian 
(fungsional) secara berbeda, terutama pada aspek visual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand dan promosi sosial media terha-
dap keputusan pembelian konsumen dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengenalkan dan 
mempromosikan produk Tiramisu Baileys secara efektif di Surabaya.

ULASAN LITERATUR
Brand
Brand adalah salah satu aset bisnis atau perusahaan dengan tujuan untuk menyampaikan citranya ke-
pada konsumen. Pada umumnya, brand dipahami sebagai simbol atau representasi akan suatu produk 
atau jasa yang menjadi pembeda akan produk atau jasa kompetitornya. (Semuel & Wibisono, 2019). 
Namun menurut Pogorzelki dan Luczak (2018), brand lebih dari sekedar simbol dan terdapat empat 
level brand, yaitu brand berdasarkan presepsi konsumen, brand berdasarkan respon emosi, brand ber-
dasarkan ikatan sosial, dan brand berdasarkan budaya. Brand adalah proses dialog antara bisnis dan 
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konsumen, selain itu brand memiliki signifikansi yang lebih. Brand menciptakan ideologi, mendukung 
gaya hidup dan mengubah budaya.

Sosial media
Sosial media adalah media online dimana pengguna media tersebut dapat berpartisipasi dalam men-
ciptakan dan membagikan konten kepada pengguna lain. Sosial media termasuk blog, social network, 
forum, Wiki, dan dunia virtual. Dengan adanya media sosial, komunikasi dan promosi antara produsen 
(bisnis) dengan konsumen mengalami revolusi dengan adanya interaksi aktif oleh konsumen. Sosial 
media juga dapat berfungsi sebagai media diskusi online, monitor konsumen, survei, dan display 
produk. (Iswanto & Saniscara, 2017)

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dimulai pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 hingga hari Jumat, tanggal 8 Oktober 
2019 di Surabaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara expert user 
(narasumber) dan pengguna produk serupa (extreme user), observasi pada pelaksanaan strategi so-
sial media, yaitu Instagram Ads dan giveaway), serta studi pustaka dari beberapa artikel jurnal ilmiah 
yang terkait dengan branding dan sosial media.  Metode penelitian kuantitatif diperoleh dari kuesioner 
online yang ditujukan kepada customer Tiramisu Baileys yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, sumber data dib-
agi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2014, p. 62).

Data Primer
Data primer dari penelitian ini adalah data kualitatif berupa wawancara expert user dan extreme user. 
Profil narasumber (expert user) adalah Dewa Ayu Putu Diani Widiasih seorang social media expert 
di Kesato Bali, Irene Rosmaloni seorang graphic designer di Kesato Bali, Ari Kurniawan seorang art 
director di Butawarna Surabaya dan Vivi pemilk usaha Butter Hoop Martabak Mini di Surabaya. Profil 
extreme user adalah konsumen Tiramisu Baileys yang sudah membeli produk lebih dari 3 kali dan 
extreme lover dan hater produk serupa. 

Produk serupa yang diangkat dalam penelitian ini adalah Crunchäus Salads yang sedang marak di 
Surabaya. Penulis memilih produk ini sebagai produk serupa terhadap Tiramisu Baileys karena memi-
liki beberapa nilai yang sama dengan Tiramisu Baileys, yaitu produk ini dikonsumsi untuk kesenangan 
atau kepuasan emosional konsumen (hedonic value) dan memiliki harga yang cukup tinggi dibanding-
kan salad-salad lainnya.



215SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Effendi, Anggrianto
Analisis Pengaruh Brand Dan Promosi Pada Sosial Media Terhadap Keputusan 

Pembelian  Tiramisu Baileys Di Surabaya

Fokus pertanyaan wawancara untuk social media expert adalah pengaruh promosi di sosial media ter-
hadap keputusan pembelian konsumen akan suatu produk, yang perlu dipersiapkan dan dilakukan un-
tuk memulai media sosial bisnis, konten yang dapat menarik perhatian audiens dan membangun brand 
awareness, pengaruh Instagram atau Facebook Ads untuk customer engagement dan cara meng-
gunakan Ads secara efektif. Fokus pertanyaan wawancara untuk graphic designer adalah pengala-
man narasumber akan proses membangun sebuah brand dan cara narasumber dalam menyampaikan 
pesan brand (brand story) kepada audience secara efektif melalui visual brand. Fokus pertanyaan 
untuk pemilik usaha Butter Hoop adalah Unique Selling Point dari bisnis, target market dari bisnis, cara 
pemasaran, dan cara membangun customer loyalty. Fokus pertanyaan extreme lover adalah motivasi 
membeli produk. Fokus pertanyaan extreme hater produk serupa adalah alasan tidak menyukai produk 
dan pengalaman buruk yang pernah terjadi. 
Selain itu, data primer juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif berupa observasi pada pelaksanaan 
strategi sosial media, yaitu Instagram Ads dan giveaway; dan studi pustaka dari beberapa artikel jurnal 
ilmiah yang terkait dengan branding dan sosial media.

Data Sekunder
Data sekuder dari penelitian ini adalah data kuantitatif berupa kuesioner online yang ditujukan kepada 
customer Tiramisu Baileys yang berdomisili di Surabaya. Kuesioner tersebut berisikan pendapat mere-
ka mengenai produk, alasan mereka membeli produk, dan cara penggunaan sosial media mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara kepada expert dan extreme user, observasi pada pelaksanaan strategi 
sosial media, dan kuesioner online, penulis mendapatkan beberapa data yang dapat mendukung pe-
nelitian ini.

Agar sebuah brand dapat mempengaruhi keputusan pembelian customer, maka brand tersebut perlu 
untuk menyampaikan pesannya dengan jelas. Menurut Ari Kurniawan, seorang desainer grafis dan art 
director di Surabaya, untuk dapat menyampaikan pesan brand kepada audience secara efektif adalah 
rancangan sistem visual yang utuh yang dapat mengemukakan pesan yang konsisten antara brand 
dengan produk. 

Menurut Dewa Ayu Putu Diani Widiasih, seorang expert sosial media di Bali, promosi pada sosial media 
sangat berpengaruh pada kepada keputusan pembelian, khususnya di zaman sekarang dimana ham-
pir setiap orang mengandalkan sosial media dalam berkomunikasi. Dengan promosi kepada audience 



216 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

yang tepat, calon pembeli akan berpikir untuk berkunjung ke halaman atau profil sosial media bisnis 
dan kemungkinan besar akan melakukan pembelian. Promosi yang tepat adalah promosi yang sudah 
didasari oleh market research, sehingga bisnis atau perusahaan dapat menentukan strategi yang efek-
tif sesuai dengan keadaan dan kondisi market pada saat itu untuk berkomunikasi dengan audience 
atau target market yang dituju. Hal ini selaras dengan studi yang ditemukan oleh Raji, Rashid dan Ishak 
(2019), bahwa sosial media memiliki potensi untuk mempengaruhi presepsi dan respon perilaku kon-
sumen. Selain itu, menurut Yu dan Yuan (2019), sosial media menyediakan forum yang optimal untuk 
membangun relasi dan hubungan dengan konsumen sehingga brand bisa lebih dikenal.

Hasil wawancara dengan owner Butter Hoop Martabak Mini, Vivi, seorang experienced player den-
gan usaha bisnis kuliner yang target marketnya serupa dengan target market bisnis Tiramisu Baileys, 
mengatakan bahwa melalui sosial media, terutama eWOM (electronic word of mouth) seperti ulasan 
dari food blogger (expert), adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memasarkan produknya 
kepada target market bisnis beliau. Namun menurut Kusumasondjaja dan Tjiptono (2019), dibanding-
kan dengan food blogger (expert), konsumen lebih tertarik akan advertising campaign yang dilakukan 
oleh selebriti, karena kemenarikan dan popularitas lebih penting dibandingkan dengan keahlian bidang 
seseorang.

Hasil wawancara dengan extreme lover produk serupa, yaitu Crunchäus Salads, mengindikasikan 
bahwa brand produk tersebut berhasil menyampaikan pesan brand dengan jelas, yaitu salad yang 
sehat dan higienis dan brand produk tersebut telah berhasil membuat pembelinya menjadi lebih tidak 
sensitif dengan harga produk. 

Untuk memvalidasi data-data tersebut pada bisnis Tiramisu Baileys, maka penulis melakukan mar-
ket test untuk diobservasi, yaitu untuk melakukan promosi menggunakan strategi Instagram Ads dan 
giveaway dengan brand Madre Tiramisù.

Brand Madre Tiramisù dirancang dengan pesan bahwa produk bisnis ini adalah sebuah produk pre-
mium dengan bahan-bahan yang berkualitas. Produk ini ingin memberikan kasih sayang dan kehanga-
tan, layaknya seorang ibu (atau ‘Madre’ dalam bahasa Italia). Brand ini dirancang sebagai produk 
feminin, karena menurut Schnurr (2017) konsumen cenderung mengasosiasikan produk feminin den-
gan manfaat hedonis daripada dengan manfaat fungsional. Sehingga, konsumen lebih cenderung 
memilih produk feminin ketika membeli produk dengan motivasi hedonis. Dengan adanya brand ini, 
audience diharapkan dapat menjadi lebih tidak sensitif terhadap harga, sesuai dengan yang dikatakan 
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oleh Mumcu dan Kimzan (2015), bahwa saat desain suatu produk itu mengesankan dan kuat, maka 
konsumen akan menjadi lebih tidak sensitif terhadap harga. 

Gambar 1. Logo brand Madre Tiramisù

Strategi Instagram Ads berhasil mencapai 56 promotion clicks selama 24 jam dan mempengaruhi 
keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan oleh adanya pembeli-pembeli baru yang mengetahui 
bisnis Tiramisu Baileys ini dari iklan pada Instagram mereka dan langsung melakukan pembel-
ian. Strategi giveaway berhasil menarik perhatian banyak audience (terdapat 67 entries) dan 
menambahkan brand awareness, namun hanya ada kurang dari 5 pembeli baru yang melakukan 
pembelian dari promosi ini. Hal ini menunjukan bahwa strategi giveaway tidak berhasil dalam 
mempengaruhi keputusan pembelian. 

Gambar 2. Promotion Insights Instagram Ads
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Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Song dan Yoo (2016), bahwa sosial media pengaruh dengan 
keputusan pembelian, namun tidak seluruhnya. Keuntungan fungsional (seperti memberikan kemu-
dahan, informasi dan pengalaman) dan keuntungan moneter (seperti potongan harga dan tawaran 
khusus) memberikan pengaruh pada keputusan pembelian. Sedangkan keuntungan sosio-psikologis 
tidak berpengaruh pada keputusan pembelian. 

Peneliti mendapatkan data akan penilaian konsumen terhadap value for money produk Tiramisu Bai-
leys menggunakan brand Madre Tiramisù. Hasil kuesioner menunjukan 12 dari 42 responden menilai 
5 dari 5 (sangat baik), 23 dari 42 responden menilai 4 dari 5 (baik), dan 7 dari 42 responden menilai 3 
dari 5 (cukup). Hal ini mengindikasikan bahwa brand Madre Tiramisù cukup berhasil mempengaruhi 
konsumen untuk menjadi lebih tidak sensitif dengan harga produk, walaupun harga produk Tiramisu 
Bailey ini di atas rata-rata harga kompetitor.

Gambar 3. Penilaian konsumen terhadap value for money untuk produk Tiramisu Baileys

KESIMPULAN DAN SARAN
Analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa brand dan promosi pada sosial media memiliki pen-
garuh terhadap keputusan pembelian Tiramisu Baileys di Surabaya. Brand dan promosi sosial media 
dibutuhkan oleh bisnis Tiramisu Baileys untuk mempengaruhi keputusan pembelian produk oleh kon-
sumen. Brand yang disarankan adalah brand yang sesuai untuk produk dengan motivasi pembelian 
hedonis dan ber-gender  feminin. Strategi promosi sosial media yang disarankan adalah promosi den-
gan nilai keuntungan fungsional dan moneter, seperti Instagram Ads dan endorsements.
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Saran untuk penelitian kedepannya adalah untuk meneliti berbagai macam jenis dan unsur brand yang 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian secara spesifik, karena masing-masing jenis dan unsur 
brand memiliki pengaruh yang sangat bervariasi.

Business Model Canvas
Untuk saran terhadap bisnis Tiramisu Baileys dengan brand Madre Tiramisù akan dijelaskan dengan 
teori Business Model Canvas oleh Osterwalder dan Pigneur (2012).

Customer segment untuk bisnis ini adalah remaja hingga dewasa, baik laki-laki dan perempuan, ber-
status ekonomi kelas menengah ke atas, berdomisili di Surabaya, memiliki motivasi hedonis dalam 
pembelian makanan, dan dapat mengonsumsi alkohol. 

Value Propositions dari bisnis ini adalah dessert box Tiramisu Baileys dengan brand  yang mewah 
dengan pesan kasih sayang dan memberikan kehangatan. Produk ini berperan sebagai comfort food 
yang memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumennya. 

Channels untuk bisnis ini adalah melalui sosial media, yaitu Instagram dengan promosi melalui Insta-
gram Ads dan electronic word of mouth berupa endorsements  dan testimonials. Secara fisik, produk 
disampaikan kepada konsumen dengan bantuan jasa pengantaran oleh Gojek atau Grab.

Untuk mendapatkan dan menjaga customer relationship, dibutuhkan sosial media yang aktif dan in-
teraktif dengan strategi marketing  yang bervariasi. Konsumen dilayani secara personal assistance 
dengan bahasa verbal yang ramah dan sopan. Pemasukan atau revenue streams bisnis ini berasal dari 
hasil penjualan produk Tiramisu Baileys.

Key activities dari bisnis ini adalah produksi produk, melakukan riset market secara konsisten untuk 
mengetahui bagaimana brand  dan strategi marketing yang cocok untuk dilakukan, dan melakukan 
marketing melalui sosial media.

Key resources dari bisnis ini adalah bahan pokok produk, packaging atau kemasan, platform sosial 
media (Instagram), dan konten sosial media yang perlu terus diperbaharui.

Key partnerships dari bisnis ini adalah pemasok bahan (supplier), influencer sosial media, seperti food 
blogger, dan content creators.
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Cost structure dari bisnis ini adalah modal bahan pokok, ads budget, dan penawaran spesial atau 
potongan harga pada promosi. 
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