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PENGARUH MEDIA SOSIAL ONLINE DAN MEDIA PROMOSI 

OFFLINE TERHADAP PEMILIHAN MEREK PRODUK SKINCARE DAN 

KLINIK KECANTIKAN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial online dan media 

promosi offline terhadap pemilihan merek produk skincare dan klinik kecantikan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pemilihan sampel 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan non probability sampling dengan 

teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan 300 responden. Metode analisis 

data pada penelitian ini antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji 

regresi linier berganda, uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) 

media sosial online berpengaruh signifikan terhadap pemilihan merek produk 

skincare (2) media sosial online berpengaruh signifikan terhadap pemilihan klinik 

kecantikan (3) media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

merek produk skincare (4) media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan klinik kecantikan (5) media sosial online lebih efektif dibandingkan 

media promosi offline pada pemilihan merek produk skincare dan klinik 

kecantikan. 

 

Kata kunci: media sosial online, media promosi offline, pemilihan merek produk 

skincare, pemilihan klinik kecantikan. 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of online social media and offline 

promotional media on the selection of skincare product brands and beauty clinics. 

The data used in this study are primary data and sample selection in this study uses 

a non-probability sampling approach with purposive sampling technique. The 

sample used was 300 respondents. Data analysis methods in this study include 

validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression test, 

hypothesis test. The results of this study indicate that (1) online social media has a 

significant effect on the selection of skincare product brands (2) online social media 

has a significant effect on beauty clinic selection (3) offline promotional media has 

a significant effect on skincare product brand selection (4) offline promotional 

media influences significant to the selection of beauty clinics (5) online social 

media is more effective than offline promotion media on the selection of skincare 

products and beauty clinics. 

 

Keywords: online social media, offline promotional media, skincare product brand 

selection, beauty clinic selection. 
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1. PENDAHULUAN 

Seiring berjalannya waktu, informasi merupakan suatu kebutuhan bagi semua 

kalangan masyarakat. Sumber informasi didapat dari sumber media online maupun 

offline. Di era globalisasi saat ini para pedagang tradisional menghadapi tantangan 

besar, sebagai contoh saat ini generasi muda bahkan orangtua mulai beralih 

melakukan pembelian melalui media sosial atau biasa disebut online shopping 

(Susanto Kartika, 2018). 

 Media memiliki peran sebagai komunikasi yang berisi tentang kegiatan 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi. Selain itu media juga berperan sebagai pendidikan, sebagai ruang dalam 

mempelajari hal yang tidak mereka dapatkan dari literatur buku yang ada di 

perpustakaan (Perdana Imam, 2019). 

Teknologi semakin canggih, dimana perusahaan melakukan pemasaran yang 

pada awalnya hanya melalui offline, kini merambah pemasaran melalui online. 

Evolusi ini menjadi potensi dan kesempatan bagi suatu bisnis perdagangan 

dikarenakan akses produk dan merek perusahaan mampu menjangkau konsumen 

secara luas dan dalam waktu singkat (Susanto Kartika, 2018). 

Perusahaan menggunakan media offline yang terdiri dari koran, brosur, 

majalah, pamflet dan lain sebagainya untuk memperkenalkan produknya di pasar 

(Naik & Peters, 2009), sedangkan media online yang digunakan perusahaan dalam 

memperkenalkan produknya melalui facebook, instagram, youtube, twitter. Dikutip 

dari situs web kompas, secara berurutan posisi pertama dalam penggunaan media 

sosial adalah whatsapp, facebook, instagram, dan dikuti media sosial line (Azmar 

dan Laksamana, 2018). 

Dikutip dari situs web kompas tekno (tekno.kompas.com) sebanyak 120 juta 

orang Indonesia menggunakan perangkat mobile seperti smartphone untuk dapat 

mengakses media sosial, dengan penetrasi 45 persen. Pada tahun 2018 secara 

berurutan youtube menempati posisi pertama dengan persentase 43 persen, 

facebook, whatsapp, dan instagram.  

Pengiklanan digital saat ini, merupakan cara paling efektif dalam 

berkomunikasi dengan pengguna media sosial dalam mencari pangsa pasar. 
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(Setyani, dkk 2019). Semakin luasnya jaringan sosial, khususnya perusahaan merek 

produk kosmetik, mereka gencar dalam melakukan promosi melalui media sosial. 

Hal ini disebabkan pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia berkembang pesat 

dalam beberapa tahun belakangan. 

Menurut Yihana (2017) dilihat dari perkembangan dunia kecantikan dan 

penampilan yang telah merambah dari kota metropolitan hingga wilayah pedesaan, 

menjadikan perusahaan dituntut untuk mengerti kebutuhan dan harapan konsumen. 

Pertumbuhan penduduk dengan keragaman gaya hidup meningkatkan berdirinya 

klinik kecantikan, salon, dan spa. Klinik kecantikan sudah menjamur di wilayah 

perkotaan dan pedesaan, hal ini menjadi bukti bahwa klinik kecantikan menjadi 

kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. 

Terdapat berbagai merek produk kosmetik di Indonesia, antara lain Wardah, 

Safi, Loreal dan lain sebagainya. Perusahaan kosmetik tersebut saat ini 

menawarkan produk skincare untuk perawatan setiap jenis kulit wajah, sama halnya 

dengan klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam jenis treatment 

disertai kemudahan dalam pelayanan. 

Adanya perbedaan yang melekat pada media online dan offline, maka 

persepsi dan perilaku konsumen berbeda-beda (Hult, Nidhi, Morgeson, & Zhang, 

2018). Dalam segala hal konsumen menginginkan serba praktis terutama dalam hal 

penampilan, khususnya penampilan wajah. Berdasarkan fenomena perkembangan 

media sosial, disertai dengan banyaknya produk kosmetik skincare dan diikuti 

dengan menjamurnya klinik kecantikan di berbagai wilayah kota hingga pedesaan, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Media Sosial 

Online dan Media Promosi Offline Terhadap Pemilihan Merek Produk Skincare dan 

Klinik Kecantikan. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research atau dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Konsumen yang dipilih sebagai sampel adalah 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan kriteria jenis kelamin 

wanita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, rentang usia 19-27 



4 

 

tahun, pernah menggunakan merek produk skincare tertentu atau pernah melakukan 

perawatan di klinik kecantikan tertentu. Sehingga didapatkan jumlah sampel yang 

akan digunakan dalam peneliti ini berjumlah 300 responden. Metode pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kemudian, teknik analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji t (Uji Parsial) 

Perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen  Media Sosial Online 

(X1) dan  Media Promosi Offline (X2) terhadap Merek Produk Skincare Konsumen 

(Y1) secara individu. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Uji t Merek Produk Skincare 

Keterangan thitung 
taraf 

signifikansi 
Sig. Keterangan 

Media Sosial Online  9,324 0,05 0,000 H1 terbukti 

Media Promosi Offline 7,266 0,05 0,000 H3 terbukti 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2020 

Uraian hasil uji t sebagai berikut: 

1) Uji t yang berkaitan dengan Media Sosial Online (X1) terhadap Merek 

Produk Skincare (Y1)  

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Media Sosial Online  terhadap 

Merek Produk Skincare. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis 

pertama yang menyatakan “Media sosial online berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan merek produk skincare ” terbukti kebenarannya.  

2) Uji t yang berkaitan dengan Media Promosi Offline (X2) terhadap Merek 

Produk Skincare (Y1) 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Media Promosi Offline  terhadap 

Merek Produk Skincare. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis 
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ketiga yang menyatakan “Media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan merek produk skincare ” terbukti kebenarannya.  

Perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen  Media Sosial 

Online (X1) dan  Media Promosi Offline (X2) terhadap Klinik Kecantikan (Y2) 

secara individu. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Uji t Klinik Kecantikan 

Keterangan thitung 

taraf 

signifikansi 
Sig. Keterangan 

Media Sosial Online  10,678 0,05 0,000 H2 terbukti 

Media Promosi Offline 7,628 0,05 0,000 H4 terbukti 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2020 

Uraian hasil uji t sebagai berikut: 

1) Uji t yang berkaitan dengan Media Sosial Online (X1) terhadap Klinik 

Kecantikan (Y2)  

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Media Sosial Online  terhadap 

Klinik Kecantikan. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis kedua 

yang menyatakan “Media sosial online berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

klinik kecantikan ” terbukti kebenarannya.  

2) Uji t yang berkaitan dengan Media Promosi Offline (X2) terhadap Klinik 

Kecantikan (Y2)  

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Media Promosi Offline  terhadap 

Klinik Kecantikan. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis keempat 

yang menyatakan “Media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan klinik kecantikan ” terbukti kebenarannya.   

Hipotesis kelima yang mengatakan media sosial lebih efektif dibandingkan 

media promosi offline pada pemilihan merek produk skincare dan klinik 

kecantikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil  tingkat nilai perhitungan uji t 

menunjukkan bahwa media Media Sosial Online sebesar 9,324 dan 10,678 
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sedangkan Media Promosi Offline sebesar 7,266 dan 7,628 ini berarti bahwa Media 

Sosial Online lebih mendominasi dalam pemilihan merek produk skincare dan 

klinik kecantikan. 

3.1.2 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F menunjukkan apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005: 84). Hasil analisis uji F dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Uji F Merek Produk Skincare 

Fhitung Sig. Keterangan 

203,956 0,000  ada pengaruh secara simultan 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2020 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  Media Sosial Online dan Media 

Promosi Offline terhadap Merek Produk Skincare. Berdasarkan hasil analisis ini 

menunjukkan “Media Sosial Online dan Media Promosi Offline terhadap Merek 

Produk Skincare” terbukti kebenarannya. Hasil analisis uji F dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Uji F Klinik Kecantikan 

Fhitung Sig. Keterangan 

248,959 0,000  ada pengaruh secara simultan 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2020 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan  antara Media Sosial Online dan 

Media Promosi Offline terhadap Klinik Kecantikan. Berdasarkan hasil analisis ini 

“Media Sosial Online dan Media Promosi Offline terhadap Klinik Kecantikan” 

terbukti kebenarannya.  

 

 

 

 



7 

 

3.1.3 Uji R2 (Uji Determinasi) 

Digunakan untuk menafsirkan signifikansi koefisien korelasi yang dinyatakan 

dalam persen variasi yang terjadi dalam variabel disebabkan oleh variasi yang yang 

terjadi dalam variabel X (Kuspriyono, 2017). 

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R2) Merek Produk Skincare 

R Square Keterangan 

0,579  Persentase pengaruh 57,9% 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2020 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,579,  

hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Media Sosial Online dan  

Media Promosi Offline) menjelaskan variasi Merek Produk Skincare  sebesar 57,9% 

dan 42,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R2) Klinik Kecantikan 

R Square Keterangan 

0,626  Persentase pengaruh 62,6% 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2020 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,626,  

hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Media Sosial Online dan 

Media Promosi Offline) menjelaskan variasi Klinik Kecantikan   sebesar 62,6% dan 

37,3% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh media sosial online terhadap pemilihan merek produk 

skincare 

Dari perhitungan diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan Media Sosial Online  terhadap pemilihan 

Merek Produk Skincare. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis 

pertama yang menyatakan “Media sosial online berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan merek produk skincare” terbukti kebenarannya, dengan besar 

pengaruhnya sebesar 0,468. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kuspriyono (2017) 

“Pengaruh Promosi Online dan Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian 
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Kosmetik Merek Sariayu Martha Tilaar” dengan metode pengambilan sampel 

simple random sampling dengan responden 100 orang. Hasil analisis menyatakan 

variabel promosi online berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dilihat 

dari hasil uji hipotesis t nilai signifikansinya 0,034 < sig. 0,05.  

3.2.2 Pengaruh media sosial online terhadap pemilihan klinik kecantikan. 

Dari perhitungan diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan  Media Sosial Online terhadap klinik 

kecantikan. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis kedua yang 

menyatakan “Media sosial online berpengaruh signifikan terhadap pemilihan klinik 

kecantikan” terbukti kebenarannya, dengan besar pengaruhnya sebesar 0,505. 

Dalam hal ini konsumen melihat bahwa media sosial lebih berpengaruh atas 

pemilihan klinik kecantikan. Bagi klinik kecantikan khususnya, mereka harus 

gencar melakukan kegiatan promosi melalui media sosial online dibandingkan 

dengan media promosi offline. 

3.2.3 Pengaruh media promosi offline terhadap pemilihan merek produk 

skincare. 

Dari perhitungan diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan  media promosi offline terhadap merek 

produk skincare. Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis ketiga yang 

menyatakan “Media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

merek produk skincare ” terbukti kebenarannya, dan besar pengaruhnya sebesar 

0,365. 

3.2.4 Pengaruh media promosi offline terhadap pemilihan klinik kecantikan. 

Dari perhitungan diperoleh hasil dari nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan  promosi offline terhadap klinik kecantikan. 

Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan hipotesis keempat yang menyatakan 

“media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap pemilihan klinik 

kecantikan” terbukti kebenarannya, dengan besar pengaruhnya sebesar 0,361. 

Dalam hal ini banyak klinik kecantikan melakukan terobosan promosi dengan 

media offline, seperti menggunakan pamflet, koran, majalah dan lain sebagainya 

yang bertujuan untuk mencari pangsa pasar. Namun disisi lain konsumen 
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menginginkan semua informasi yang didapat dengan mudah dan praktis (Susanto 

Kartika, 2018).  

3.2.5 Keefektivan antara media sosial online dengan media promosi offline 

pada pemilihan merek produk skincare dan klinik kecantikan.  

Berdasarkan hasil nilai tingkat nilai perhitungan nilai uji t menunjukkan bahwa 

media Media Sosial Online sebesar 9,324 dan 10,678 sedangkan Media Promosi 

Offline sebesar 7,266 dan 7,6277 ini berarti bahwa Media Sosial Online lebih 

mendominasi dalam pemilihan merek produk skincare dan klinik kecantikan. 

Perkembangan teknologi saat ini menjadi potensi bagi suatu bisnis dapat 

menjangkau konsumen secara luas dengan waktu singkat dan biaya yang relatif 

murah (Susanto Kartika, 2018). Pemasaran online menurut Anggraini (2017) adalah 

kegiatan komunikasi pemasaran menggunakan media internet. Sedangkan 

pemasaran offline menurut Anggraini (2017) adalah proses penjualan barang atau 

jasa secara langsung yang dimana produsen dan konsumen bertemu sehingga 

terjadinya proses transaksi jual beli.  

Dari hasil penelitian implikasi manajerial bagi perusahaan merek produk 

skincare khususnya Wardah harus mempertahankan dan meningkatkan promosi 

melalui media sosial online dan media promosi offline secara seimbang, bagi klinik 

kecantikan khususnya Larissa mereka juga harus mampu meningkatkan promosi 

melalui media sosial online dan promosi offline secara rutin dan seimbang untuk 

meningkatkan pemilihan merek produk skincare dan klinik kecantikan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pengaruh Media Sosial Online dan Media 

Promosi Offline Terhadap Pemilihan Merek Produk Skincare dan Klinik 

Kecantikan yang telah dijabarkan dalam BAB IV, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1) Media sosial online berpengaruh signifikan terhadap pemilihan merek produk 

skincare. 

2) Media sosial online berpengaruh signifikan terhadap pemilihan klinik 

kecantikan. 
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3) Media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap pemilihan merek produk 

skincare. 

4) Media promosi offline berpengaruh signifikan terhadap pemilihan klinik 

kecantikan. 

5) Media sosial online lebih efektif dibandingkan media promosi offline pada 

pemilihan merek produk skincare dan klinik kecantikan. 

4.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran 

yang bisa disampaikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah: 

1) Penulis diharapkan mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban atau 

dengan membacakannya, sehingga jawaban dari responden dapat 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

2) Penelitian ini dilakukan di wilayah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tempat atau wilayah 

penelitian lainnya untuk diteliti, agar hasil penelitian dapat mewakili sebagai 

pembanding. 
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