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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar pada 

perkembangan internet. Internet diharapkan dapat membantu setiap individu 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, manusia sebagai pengguna 

internet memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan dan dampak 

dari teknologi tersebut. Seiring dengan perkembangan yang ada, saat ini internet 

mulai merubah gaya hidup sebagian masyarakat salah satunya gaya dalam 

berbelanja. Internet merupakan teknologi yang memiliki konektivitas dan 

jangkauan yang luas, dapat mengurangi biaya komunikasi, biaya transaksi yang 

lebih rendah, dapat mengurangi biaya agensi, interaktif, fleksibel dan mudah, serta 

memiliki kemampuan untuk mendistribusikan pengetahuan secara cepat (Laudon 

dan Laudon, 2000). Selain itu, internet juga melakukan fungsi pemasaran dan 

penjualan sebagai mekanisme untuk membangun permintaan, melakukan 

transaksi, memasukkan pesanan, menyediakan layanan pelanggan dan menjadi 

media periklanan serbaguna (Shimp, 2014). 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya memiliki 

masyarakat yang haus akan informasi sehingga jumlah pengguna internet juga 

dipastikan semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan riset yang dilakukan 

oleh sebuah agensi marketing sosial dunia yaitu We Are Social, pada tahun 2016 

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah pengguna internet terbesar ke tiga di 

Asia Tenggara setelah Brunei Darussalam dan Kamboja. Rata-rata pengguna 

internet di Indonesia menghabiskan waktunya sebesar 3 jam 55 menit untuk 

mengakses internet melalui handphone dan sebesar 8 jam 44 menit melalui 

perangkat komputer ataupun tablet. Selain itu, sebuah lembaga Asosiasi Penyedia 

Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil risetnya dan memotret pergerakan 

tren digital global khususnya penggunaan internet dan perilaku pengguna internet 

di Indonesia. Berikut ini adalah gambar 1.1 yang menunjukkan data penggunaan 

internet di Indonesia tahun 2016. 
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Gambar 1.1 Grafik pengguna internet di Indonesia 

Sumber: http://www.apjii.com (data diolah penulis) 

 

Berdasarkan data di atas jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 

ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah pengguna 

internet mencapai 82 juta orang, tahun 2014 sebesar 107 juta orang, tahun 2015 

sebesar 112 juta orang dan tahun 2016 jumlah pengguna internet telah mencapai 

132,7 juta  atau sebesar 52 persen dari total populasi yaitu 256,2 juta penduduk. 

Penggunaan internet ini diprediksikan akan selalu mengalami peningkatan jumlah 

pengguna dari tahun ke tahun.  

Tren penggunaan internet ini juga memunculkan sebuah fenomena baru, 

yaitu penggunaan media sosial. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil riset 

yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 

tahun 2016. Terdapat beberapa konten yang sering diakses oleh pengguna 

internet, yaitu sebesar 129,2 juta orang menggunakan media sosial, 128,4 juta 

orang menggunakan sebagai sarana hiburan, 127,9 juta orang mengakses berita, 

124,4 juta orang memanfaatkan sebagai penunjang pendidikan, dan 123,5 juta 

orang memanfaatkan sebagai media komersial. Dari riset tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media 

sosial sebagai sarana bertukar informasi sehari-hari. 
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Media sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna 

untuk berbagi (to share), bekerjasama (to co-operate) diantara pengguna, dan 

melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka 

institusional maupun organisasi (Shirky, 2008). Kemunculan sejumlah situs media 

sosial itu pada intinya bermula dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-

orang dari berbagai latar belakang yang ada di seluruh belahan bumi. Media sosial 

telah menjadi bagian integral masyarakat modern. Bahkan beberapa media  sosial 

memiliki pengguna yang jumlahnya lebih banyak dari populasi warga kebanyakan 

negara. Terdapat berbagai akun media untuk berbagi foto, video, status terbaru, 

saling menyapa dan bertemu secara virtual dengan teman-teman baru, dan teman-

teman lama. Dalam perkembangan lebih lanjut, media sosial kini menjadi sarana 

dan aktivitas yang masuk kategori digital marketing karena banyak dijejali 

kemasan dan muatan pemasaran. 

Situs media sosial telah membuat jutaan orang di seluruh dunia dapat 

berinteraksi dengan teman-teman, berbagi pendapat dan informasi, serta 

menciptakan komunitas online orang yang memiliki minat yang sama dan mereka 

ingin berbagi pengalaman dengan lainnya. Terdapat beberapa jenis media sosial 

yang berkembang saat ini, diantaranya adalah Friendster, Facebook, Twitter, Path, 

Instagram, Blog, dan Youtube (Nasrullah, 2015). Bukan sebuah hal baru lagi 

bahwa pelaku bisnis saat ini juga memanfaatkan situs media sosial sebagai 

mekanisme untuk berkomunikasi dengan konsumen mereka (Shimp, 2014). Selain 

sebagai media untuk saling berkomunikasi antar teman dan keluarga, sebagian 

besar pengguna media sosial juga memanfaatkan media sosial sebagai media 

untuk menghasilkan uang yaitu dengan berjualan dan mempromosikan barang 

dagangan melalui akun media sosial. Selain itu, aplikasi-aplikasi media sosial 

yang saat ini banyak digunakan juga sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

alat komunikasi yang sering kita gunakan saat ini yaitu ponsel, tablet, dan laptop.  

Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah 

berhasil melakukan riset mengenai jenis media sosial yang paling sering 

dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah data media sosial yang 

paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2016.  
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Gambar 1.2 Data pengguna media sosial tahun 2016 di Indonesia 

Sumber: http://www.apjii.com (data diolah penulis) 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

penggunaan media sosial di Indonesia yaitu Facebook sebesar 54 persen atau 

sebesar 71,6 juta orang. Pada peringkat kedua adalah Instagram sebesar 15 persen 

atau 19,9 juta orang dan peringkat ketiga adalah Youtube sebesar 11 persen atau 

14,5 juta orang. Peringkat selanjutnya adalah Google+ sebesar 6 persen atau 7,9 

juta orang, Twitter sebesar 5,5 persen atau 7,6 juta orang, dan sisanya 

menggunakan media sosial lainnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengguna Facebook dan Instagram merupakan dua peringkat teratas dalam jumlah 

pengguna media sosial. 

Dari dua peringkat teratas yaitu Facebook dan Instagram, Facebook 

merupakan situs media sosial yang diciptakan pada tahun 2004, sedangkan 

Instagram mulai muncul pada tahun 2010. Instagram merupakan situs media 

sosial yang baru, namun dalam penggunaanya Instagram dapat merebut hati 

pengguna media sosial begitu cepat. Awalnya, Instagram merupakan aplikasi 

milik Apple.inc yang digunakan untuk berbagi foto antar pengguna Apple. 

Namun, perusahaan Instagram saat ini mengalihfungsikan kegunaan Instagram 

menjadi lebih bervariasi dan dapat diakses pada pengguna Apple, Android, dan 

Windows yang banyak beredar di pasar dunia.  
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Menurut situs Instagram, Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan 

Mike Krieger yang dirilis pada 6 Oktober 2010. Namun, pada tahun 2012 

Instagram berhasil diakuisisi oleh Facebook. Pada akhir Desember 2010, 

Instagram telah diakses oleh lebih dari satu juta dan pada Mei 2016 telah 

mencapai 400 juta pengguna (digitalmarketer.id). Penggunaan media sosial 

Instagram di seluruh dunia beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan 

yang sangat signifikan. Instagram mulai diminati masyarakat Indonesia sebagai 

salah satu media sosial yang memiliki kegunaan visual seperti mengunggah foto 

dan video. Fenomena Instagram di Indonesia membuat jumlah pengguna aktif di 

Instagram meningkat dari tahun 2013 (teknojurnal.com).  

Instagram adalah media yang memberi kemudahan cara berbagi secara 

online oleh foto-foto, video, dan layanan jejaring sosial yang dapat digunakan 

pengguna untuk mengambil dan membagi ke teman mereka (Budiargo, 2015, p. 

48). Foto-foto di Instagram dapat dijadikan kenangan untuk kedepannya serta 

dapat mengekspresikan keadaan yang sedang terjadi dan telah terjadi. Pengguna 

media sosial Instagram menginginkan reaksi dari teman-teman mereka dan saling 

memberikan komentar dan like dari foto maupun video yang diunggah.  

Fitur yang terdapat di Instagram semakin bertambah dan pada akhir 

Desember 2016 Instagram digunakan oleh lebih dari 600 juta pengguna di dunia 

dengan berbagai kepentingan seperti mengikuti tren sampai dengan melakukan 

aktivitas promosi bisnis (kompastekno.com). Seperti pada penelitian Indria (2013) 

dan Jayanti (2014) yang menjelaskan bahwa Instagram digunakan oleh para 

pelaku usaha untuk melakukan promosi usaha mereka dengan berbagi informasi 

melalui foto dengan dilengkapi caption sebagai penjelasnya. Adanya tren ini 

banyak dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan dunia untuk memasarkan 

produknya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Simply Measured, terungkap bahwa 

54 persen  perusahaan dengan brand  ternama dunia kini menggunakan Instagram. 

Terbukti bahwa di tengah maraknya situs jual beli online yang semakin banyak 

dan menjadi tren, banyak penjual yang melakukan promosi dan menjual 

produknya melalui Instagram. Instagram mampu menjadi pilihan media penjualan 

online bagi pengguna akun Instagram ditengah maraknya situs penjualan online 

lainnya. 
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Pada penelitian Andini et al. (2014) Instagram efektif digunakan dengan 

didukung oleh kekuatan Word of Mouth dalam melakukan promosi. Salah satu 

kelebihan berjualan melalui Instagram adalah pengguna Instagram yang sudah 

pasti melek terhadap teknologi dan mengetahui tren yang terjadi saat ini. 

Pengguna Instagram pasti mempunyai gadget yang mendukung aplikasi Instagram 

yang berarti bahwa pengguna rata-rata adalah kalangan masyarakat menengah. 

Hal ini menguntungkan bagi penjual karena memungkinkan pengguna Instagram 

yang mempunyai uang lebih, menjadi tertarik untuk membeli suatu produk ketika 

terdapat tawaran yang muncul dari akun Instagram miliknya. Oleh karena itu, saat 

ini banyak sekali strategi yang dikembangkan dalam penjualan produk secara 

online.  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh lembaga Jakpat (jajak pendapat), 

sebagaian besar pengguna Instagram memanfaatkan Instagram untuk membuka 

akun belanja online. Berikut ini adalah data hasil riset yang dilakukan oleh Jakpat 

pada Januari 2016 di Indonesia. 

 

Tabel 1.1   

Akun yang diakses oleh Pengguna Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.emarketer.com (data diolah penulis) 

 

 

Aktivitas Persentase 

Membuka akun online shopping 53   % 

Membuka akun hiburan (jokes) 51.6% 

Upload foto travelling 48.4% 

Mencari dan melihat postingan terbaru (update) 47   % 

Melihat akun milik teman atau kerabat 46.3% 

Melihat akun selebriti 39.5% 

Melihat akun kuliner 38.4% 

Melihat akun selebgram dan video 34.9% 

Upload foto makanan 33.8% 

Upload foto tempat yang indah atau kafe 16.6% 

Upload meme 9.2% 

http://www.emarketer.com/
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sebesar 53 persen 

pengguna Instagram memanfaatkan media ini sebagai alternatif untuk membuka 

akun online shop, 51,6 persen menggunakan sebagai media untuk mendapatkan 

hiburan, 48,4 persen memanfaatkan untuk memposting foto travelling, 47 persen 

digunakan untuk melihat posting terbaru, 46,3 persen melihat akun teman ataupun 

kerabat, 39,5 persen menggunakan untuk melihat akun selebriti, 38,4 persen 

melihat akun kuliner, 34,9 persen melihat selebgram atau akun vidgram, 33,8 

persen memanfaatkan untuk memposting foto makanan, 16,6 persen memposting 

tempat yang indah ataupun kafe, dan 9,2 persen digunakan untuk memposting 

meme. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Instagram mayoritas 

digunakan oleh penggunanya sebagai media untuk membuka akun online shop. 

Oleh karena itu, saat ini banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan 

berjualan melalui media Instagram sebagai peluang untuk membuka bisnisnya. 

Berpindahnya fungsi media sosial Instagram sebagai media penjualan 

online ini juga memunculkan adanya fenomena baru dalam strategi pemasaran 

Instagram. Terdapat berbagai macam strategi yang digunakan penjual dalam 

memasarkan produknya, diantaranya yakni Shoutout for Shoutout (SFS), endorse, 

paid promote, dan giveaway. Strategi tersebut tidak terlepas dari campur tangan 

pengguna yang memasarkan dengan cara dari mulut ke mulut (electronic word of 

mouth). Selain itu, fitur yang ditawarkan oleh Instagram juga semakin banyak 

sehingga membuat para online seller lebih kreatif dalam menjual produknya 

melalui postingannya. Terbukti bahwa sebesar 54 persen dari brand ternama telah 

mengadopsi Instagram sebagai bagian dari strategi penjualan mereka 

(http://e.marketer.com). Dengan demikian, penting bagi para penjual online lebih 

memperhatikan pemilihan media penjualan yang tepat untuk produknya dan 

strategi pemasarannya. 

Membeli kebutuhan barang dan jasa melalui internet sudah menjadi suatu 

rutinitas konsumen saat ini (Kotler, 2007). Toko online menjadi salah satu bentuk 

pemasaran interaktif yang telah menjadi tren berbelanja di kalangan masyarakat 

dewasa ini tak terkecuali dengan melalui media sosial Instagram. Pelaku bisnis 

mengaku lebih mudah memasarkan produknya melalui Instagram karena sasaran 

pertama adalah orang yang paling dekat dengannya, selain itu bisa juga melalui 
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teman yang awalnya dari mulut ke mulut (word of mouth) sambil menunjukan 

akun Instagram. Komunikasi tersebut dianggap sangat efektif bagi para penjual, 

dengan adanya media Instagram semakin mudahnya penjual menunjukkan foto 

atau katalog barang jualannya karena Instagram merupakan aplikasi yang berbasis 

foto dan video dengan kualitas yang cukup bagus. 

Selain media sosial yang dimanfaatkan sebagai media penjualan online 

juga terdapat media penjualan lainnya seperti situs web ataupun e-commerce yang 

saat ini juga semakin banyak dan berkembang. Dari banyaknya media penjualan 

online tersebut, online seller juga harus lebih teliti dan kreatif untuk memilih 

media penjualan yang tepat. Selain itu online seller juga harus memperhatikan 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan media penjualan agar 

lebih tepat sasaran. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi online seller karena 

dapat berpengaruh terhadap jumlah pelanggan yang akan membeli melalui media 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainin et.al. (2015), 

terdapat empat faktor dalam pemilihan media sosial untuk berjualan, yaitu 

kompatibilitas, efektivitas biaya, kepercayaan, dan interaktivitas. Kompatibilitas 

adalah sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sosial media. 

Efektivitas biaya merupakan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh online 

seller dalam penjualan melalui media sosial. Kepercayaan adalah suatu derajat 

keakuratan sosial media sebagai tempat untuk berjualan dimana kepercayaan 

didapatkan dari sejauh mana banyak terjadi penyalahgunaan media sosial yang 

disalahgunakan sebagai aksi penipuan ataupun kebijakan yang kurang memadai. 

Sedangkan interaktivitas adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh penjual 

untuk mempromosikan produknya melalui sosial media. Selain itu, dampak dari 

penggunaan sosial media sebagai media penjualan online diukur berdasarkan 

kinerja non finansial dan kinerja finansial. 

Ditengah maraknya tren penggunaan media sosial Instagram sebagai 

media penjualan online ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan penggunaan Instagram sebagai media 

penjualan oleh online seller di Indonesia. Selain itu, penulis juga ingin 

menghubungkan pengaruh penggunaan Instagram oleh online seller terhadap hasil 
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kinerja non-finansial dan kinerja finansial. Hasil kinerja non-finansial dan 

finansial ini diukur untuk melihat sejauh mana Instagram berpengaruh terhadap 

penjualan online. Penulis melakukan penelitian dengan fokus pada online seller 

yang berjualan melalui Instagram di wilayah Surabaya dengan kriteria yang telah 

ditentukan sebagai responden dari penelitian ini.  

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN 

INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PENJUALAN ONLINE DAN HASIL 

KINERJANYA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang 

menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompatibilitas berpengaruh terhadap penggunaan Instagram? 

2. Apakah efektifitas biaya berpengaruh terhadap penggunaan Instagram? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap penggunaan Instagram? 

4. Apakah interaktivitas berpengaruh terhadap penggunaan Instagram? 

5. Apakah penggunaan Instagram berpengaruh terhadap kinerja non-finansial? 

6. Apakah penggunaan Instagram berpengaruh terhadap kinerja finansial? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun batasan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem puposive sampling: 

- Objek penelitian merupakan pengguna Instagram (online seller) yang aktif 

tiga bulan terakhir. 

- Responden penelitian ini adalah pengguna Instagram yang berjualan online 

(online seller) di wilayah Surabaya. 

- Jumlah pengikut (follower) pada Instagram minimal 1000. 

- Lama bisnis yang dimiliki oleh online seller minimal satu tahun. 

 Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan 

secara online. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh kompatibilitas terhadap penggunaan Instagram oleh 

online seller di wilayah Surabaya. 

2. Menentukan pengaruh efektifitas biaya terhadap penggunaan Instagram oleh 

online seller di wilayah Surabaya. 

3. Menyelidiki pengaruh kepercayaan terhadap pemilihan Instagram oleh online 

seller di wilayah Surabaya. 

4. Mengetahui hubungan interaktivitas terhadap penggunaan Instagram oleh 

online seller di wilayah Surabaya. 

5. Mengetahui pengaruh penggunaan Instagram terhadap kinerja non-finansial. 

6. Mengetahui pengaruh penggunaan Instagram terhadap kinerja finansial. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.1.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

pemasaran tentang penerapan teori–teori yang telah dipelajari dengan praktik yang 

sesungguhnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi mengenai teori 

pemasaran melalui internet maupun teori e-commerce. Pada penelitian ini 

berkaitan dengan teori penggunaan media sosial yang digunakan sebagai media 

penjualan secara online oleh online seller dan hasil kinerjanya secara non finansial 

dan finansial.  

1.1.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak perusahaan khususnya 

pihak Instagram sebagai masukan atau bahan pertimbangan terhadap perbaikan 

sistem, kebijakan, pembaruan maupun inovasi fitur yang terdapat pada media 

sosial Instagram. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan penlitian ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang yang menjadi 

dasar dilakukannnya penelitian. Pada latar belakang akan dipaparkan 

mengenai fenomena media sosial Instagram yang terjadi saat ini. 

Kemudian akan dirumuskan perumusan masalah, tujuan dari penelitian, 

manfaat penelitian, batasan peneltian, dan sistematika penelitian.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab tinjauan pustaka akan membahas mengenai konsep dan teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya, dan 

kerangka konseptual. Konsep dan teori yang tercantum pada bab ini terdiri 

dari teori mengenai media sosial Instagram, faktor-faktor pemilihan media 

sosial sebagai media penjualan, dan hasil kinerja dari penggunaan media 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkahnya terdiri dari 

penentuan data yang akan digunakan, proses penelitian, dan metode yang 

akan digunakan dalam penelitian.  

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor pemilihan 

penggunaan Instagram sebagai media penjualan secara online dan hasil 

kinerjanya. Dengan demikian dapat memudahkan dalam proses 

penyimpulan penelitian tersebut. Sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 BAB V PENUTUP  

Pada bab ini membahas mengenai kata-kata penutup dari penulis, serta 

kesimpulan dari penulis yang didasarkan pada hasil dan pembahasan pada 

bab sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga berisi tentang saran yang 

diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini.  


