
 

1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, kemajuan teknologi semakin memberikan ruang bagi 

kreativitas manusia, termasuk dalam bidang bisnis. Noor (2008: 23) menyebutkan 

bahwa kemajuan dalam penyampaian informasi, hubungan yang tanpa batas, 

perubahan sosial, ekonomi dan budaya didorong oleh teknologi informasi dan 

komunikasi yang terus berkembang. Pada masa sekarang ini internet menjadi 

primadona baru dalam melakukan berbagai hal, seperti untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mudah, murah dan cepat (Allan, 2005: 12). Dalam dunia 

bisnis, media internet mulai dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas bisnis karena 

dinilai sangat efektif dan efisien (Adi, 2013). Aktivitas bisnis melaui media 

internet populer disebut dengan electronic commerce (ecommerce). 

E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau jasa 

dengan menggunakan media elektronik yang pada dasarnya merupakan dampak 

dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga secara 

signifikan mengubah proses manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, 

yang dalam hal ini terkait mekanisme dagang (Wirdasari, 2009:37). Pertumbuhan 

pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia tidak bisa diragukan lagi. 

Berdasarkan data Kominfo (2016) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet 

yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di 

Indonesia dengan total transaksi mencapai Rp. 130 Trilliun. Pasar e-commerce 

menjadi komoditas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang kreatif dan 

pandai melihat peluang. Data dari lembaga riset International Data Corporation 

(IDC) pada Tahun 2015 mengatakan bahwa pasar e-commerce di Indonesia 

tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan 

negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%) dan Filipina (28%).   

Berdasarkan riset Daily Mail dan Daily Transparent (2014), penggunaan 

sosial media merupakan salah satu instrumen yang paling sering terlibat dalam 

kegiatan e-commerce di Indonesia. Media sosial merupakan sarana yang dinilai 
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ampuh sebagai media promosi karena pelaku usaha tidak dipungut biaya apapun 

untuk mempromosikan produknya (Adi, 2013). Tak jarang dijumpai perusahaan 

berskala besar maupun kecil aktif mempromosikan produknya melalui media 

sosial. Promosi dengan menggunakan media sosial dinilai praktis dan dapat 

menghemat biaya (Armstrong dan Kottler, 2004:74). Efektivitas dan efisiensi dari 

e-commerce inilah yang menarik minat pelanggan untuk beralih dan memutuskan 

untuk bertransaksi secara online, hal ini yang membuat pasar e-commerce di 

Indonesia berkembang pesat.  

Pertumbuhan pasar e-commerce juga dimanfaatkan oleh Usaha Kecil 

Menengah (UKM) untuk mempromosikan produknya. Menurut Keputusan 

Presiden RI No 99 Tahun 1998, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

dibangun dengan modal relatif kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 

persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan keterbatasan modal yang dimiliki, 

maka para pemiliknya dituntut memiliki kreatifitas, demikian halnya pada saat 

proses pemasaran produk. Untuk membuat produknya dikenal di masyarakat, 

maka pengusaha harus melakukan promosi melalui berbagai media yang ada dan 

kegiatan ini mengandung konsekuensi biaya (Tjiptono, 2011: 33). Pendanaan 

yang dimiliki untuk menyokong aktivitas tersebut sangat terbatas, maka pelaku 

UKM banyak memanfaatkan e-commerce sebagai salah satu strategi pemasaran 

(Adi, 2013). Demikian juga halnya dengan UKM Eson Kuliner yang bergerak di 

bidang kuliner. Menurut penjelasan dari Ayu selaku pemilik UKM Eson Kuliner, 

menjelaskan bahwa Eson Kuliner merupakan salah satu UKM binaan Dinas 

Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik yang menjadi percontohan ekonomi kreatif 

dan program kewirausahaan pemerintah setempat. Hal inilah yang mendasari 

dipilihnya UKM Eson Kuliner sebagai obyek penelitian, selain itu karena faktor 

kemudahan akses dengan pemilik menjadi alasan lain.  

UKM Eson Kuliner adalah salah satu UKM yang memanfaatkan media 

sosial instagram sebagai media pemasarannya. Instagram adalah sebuah aplikasi 

berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik 

Instagram sendiri (Frommer, 2010: 5). Berdasarkan penjelasan pemilik UKM 
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Eson Kuliner, instagram dipilih karena dirasa simpel dan “kekinian”. Instagram 

juga banyak digunakan oleh pangsa pasar UKM Eson Kuliner, yakni kalangan 

umur 15-30 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian Adi (2013) yang menyatakan 

bahwa pengguna instagram berasal dari kalangan usia 15-30 tahun. Pemilihan 

media sosial Instagram dirasa oleh pemilik UKM Eson Kuliner memiliki berbagai 

macam fitur yang cocok untuk menunjang kegiatan e-commerce dari Eson 

Kuliner. 

Lebih lanjut, menurut Ayu, pengguna media sosial saat ini lebih sering 

mengakses Instagram. Namun sangat disayangkan, pengguna instagram yang baru 

mengenal dan mengakses akun instagram Eson Kuliner masih bersikap skeptis 

untuk melakukan transaksi melalui Instagram. Kemudian, pemilik UKM Eson 

Kuliner mengungkapkan bahwa alasan yang mendasari sikap skeptis calon 

pelanggan baru adalah belum adanya kepercayaan yang penuh dari calon 

konsumen kepada pihak Eson Kuliner, dalam hal ini mengakses dan melakukan 

pembelian dengan media instagram Eson Kuliner. Lau dan Lee (1999) 

mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan individu untuk menggantungkan 

dirinya pada pihak lain dengan risiko tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh 

Yutadi (2015) membuktikan bahwa kepercayaan mampu mempengaruhi minat 

beli konsumen. Minat beli merupakan sesuatu yang timbul setelah menerima 

rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari hal tersebut timbul ketertarikan 

untuk membeli agar dapat memilikinya (Kotler, 2005).  

Minat beli juga dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan penelitian 

dari Rahmawati et al (2016) menjelaskan bahwa minat beli dipengaruhi oleh 

persepsi risiko. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian Yutadi (2015) yang 

menjelaskan bahwa persepsi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

beli konsumen. Persepsi risiko (perceived risk) adalah persepsi negatif konsumen 

atas sejumlah akitivitas yang didasarkan pada hasil yang negatif dan 

memungkinkan bahwa hasil tersebut menjadi nyata (Ferrinadewi, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Beli Via Instagram 

Eson Kuliner”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat beli via 

instagram?  

2. Apakah persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat beli via 

instagram? 

3. Apakah kepercayaan dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli via instagram? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat beli via instagram. 

2. Menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap minat beli via instagram. 

3. Menganalisis pengaruh kepercayaan dan persepsi risiko secara simultan 

terhadap minat beli via instagram. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini mampu memberikan penjelasan tentang aspek-

aspek yang dapat mempengaruhi minat beli pelanggan untuk bertransaksi 

secara online via instagram. 

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun beberapa batasan penelitian ini adalah : 

1. Sampel penelitian ini terdiri dari followers instagram Eson Kuliner di 

Kabupaten Gresik. 

2. Penelitian ini hanya mengamati tentang transaksi online via instagram. 


