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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

E-commerce atau commerce menggunakan internet elektronik yang 

dibuat untuk memfasilitasi transaksi dalam dunia bisnis dan perdagangan. 

Transaksi e-commerce dapat mempersingkat waktu transaksi yang dilakukan 

oleh penjual dan pembeli serta berbasis web. Proses yang dilakukan untuk 

mencari informasi tentang produk dan jasa yang diberikan oleh pemasok 

tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga jarak dan waktu yang 

seharusnya dibutuhkan dalam waktu yang relatif lama, melalui e-commerce 

ini transaksi dapat dipersingkat (Suharto dan Nasikah, 2020: 72). 

Dalam mempengaruhi keputusan pembelian diperlukan strategi 

pemasaran yang baik dan baik. Salah satunya adalah dengan melakukan 

pemasaran online dengan menggunakan media sosial yang sedang populer di 

zaman modern ini. Pemasaran online merupakan pemasaran suatu produk dari 

penjual ke konsumen dengan menggunakan media elektronik sehingga 

memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus 

mengunjungi toko atau penjual secara langsung. Seperti melalui media sosial 

Instagram dan lainnya. Selain itu, dengan menyediakan produk dan harga 

yang berkualitas, keputusan pembelian konsumen juga meningkat (Ningrum, 

dkk., 2018: 19). 

Keputusan pembelian merupakan tujuan akhir dari aktivitas 

pemasaran perusahaan. Ketika pelanggan akan mengambil keputusan untuk 
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membeli, mereka akan menghadapi beberapa masalah. Dalam menentukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, beberapa penulis 

menggunakan perspektif yang berbeda. Keputusan pembeli didefinisikan 

sebagai pengalaman yang melibatkan akuisisi barang dan jasa pertukaran 

pembayaran. Terkadang pembelian juga merupakan investasi (Suharto dan 

Nasikah, 2020: 72). 

Pada dasarnya keputusan pembelian adalah tindakan atau perilaku 

pelanggan untuk memutuskan melakukan pembelian atau transaksi. 

Pelanggan sering bertemu dengan banyak pilihan untuk menggunakan produk 

atau layanan. Keputusan pembelian dimulai dengan kebutuhan yang harus 

dipenuhi. keputusan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa 

merupakan pernyataan psikologis yang menggambarkan perilaku seseorang 

terhadap rencana pembelian suatu produk dengan merek tertentu (Suharto dan 

Nasikah, 2020: 72). 

Loyalitas yang dimiliki konsumen akan menguntungkan perusahaan. 

Konsumen yang loyal akan melakukan pembelian ulang. Perusahaan dapat 

menghemat biaya untuk menambah pelanggan baru (Kurniawan, dkk, 2021: 

80). 

Testimonial atau testimoni adalah catatan ungkapan pelanggan atau 

konsumen mengenai produk/jasa serta pelayanan yang dilakukan oleh toko 

online yang disediakan di halaman web atau media sosial. Testimoni 

dianggap cukup penting untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, testimoni juga bisa menjadi 

daya tarik bagi konsumen baru karena melihat sudah banyaknya pengakuan 
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puas terhadap produk dari bisnis yang dijalankan. Implikasi dalam pemasaran 

adalah peluang calon konsumen berminat untuk membeli produk atau merek 

yang ditawarkan pemasaran atau tidak, dilandasi oleh stimuli yang diberikan 

dengan menggunakan dukungan selebriti (celebrity endorser) (Awallia, 2018: 

7). 

Perkembangan teknologi yang sedang berkembang seperti Instagram. 

media ini yang berisikan tentang foto-foto serta video yang menarik perhatian 

para pemilik akun Instagram. Selebgram sering membuat para followers 

tertarik dengan postingan endorse yang diupload olehnya. Salah satu 

postingan endorser yang menarik dibuat oleh selebgram adalah video 

penyampaian mengenai produk tersebut. Karena didalam video tersebut dia 

membuat menarik perhatian dalam segi mengedit video dan cara 

penyampaian dalam video tersebut menarik. Dampak dari postingan video 

yang dia buat, membuat para followers ingin membeli dari produk tersebut. 

Para followers selebgram menjadi percaya dan tertarik terhadap setiap 

postingan endorser yang diiklankan olehnya (Dimeila dan Farid, 2019: 248). 

Selebriti endorsement adalah salah satu metode yang paling diminati 

didunia, dengan menggunakan selebriti yang menarik, mempunyai 

popularitas yang tinggi serta dapat dipercaya oleh publik yang dituju dapat 

membuat produk yang dipromosikan menjadi dikenal, diketahui dan diminati. 

Pemakaian selebriti pendukung (selebriti endorser) harus melalui beberapa 

pertimbangan, diantaranya tingkat popularitas selebriti (Azizah dan Hadi, 

2018: 13). 
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UMKM di Indonesia bergerak di berbagai sektor usaha, namun usaha 

kecil menengah yang prospektif dan menjanjikan adalah sektor usaha yang 

bergerak dibidang busana atau pakaian, salah satunya hijab. Perkembangan 

industri pakaian khususnya hijab di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, terbukti dengan banyak munculnya model dan gaya 

berhijab yang dihasilkan. Hal tersebut tentunya tidak disia-siakan oleh para 

wirausahawan, di Kabupaten Kudus contohnya, berdiri beberapa UMKM 

konveksi hijab yang mampu memenuhi kebutuhan pasar akan hijab di daerah 

Demak, Jepara, Semarang, hingga ke daerah Jogjakarta, Bandung Surabaya 

dan daerah lainnya. Penjualan hijab UMKM di Kudus dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Penjualan UMKM Hijab di Kudus 

Bulan Omset Penjualan Fluktuasi 

Januari Rp. 5.231.000.000 - 

Februari Rp. 5.489.000.000 4,93% 

Maret Rp. 5.821.000.000 6,05% 

April Rp. 6.014.000.000 3,32% 

Mei Rp. 5.968.000.000 -0,76% 

Juni Rp. 5.982.000.000 0,23% 

Juli Rp. 6.002.000.000 0,33% 

Agustus Rp. 5.872.000.000 -2,17% 

September Rp. 5.735.000.000 -2,33% 

Oktober Rp. 5.863.000.000 2,23% 

November Rp. 5.907.000.000 0,75% 

Desember Rp. 5.720.000.000 -3,17% 

Sumber: data hasil observasi peneliti pada UMKM Hijab di Kudus, 2021. 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penjualan hijab 

UMKM di Kudus mengalami fluktuasi yaitu kenaikan dan penurunan, dimana 
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penurunan tersebut menunjukkan loyalitas konsumen yang mengalami 

penurunan. Penurunan loyalitas konsumen menunjukkan konsumen yang 

memutuskan untuk tidak membeli produk hijab tersebut. Penurunan 

keputusan pembelian konsumen, disebabkan karena beberapa faktor antara 

lain testimoni dari pembeli, khususnya pembeli dari situs online yang 

memberikan bintang dibawah 3 dan memberikan testimoni yang buruk atas 

produk hijab UMKM hijab Kudus missal karena modelnya yang out of date, 

atau kualitas kain yang tipis. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi yaitu 

penggunaan celebrity endorser instagram yang kurang tepat, misalnya 

penggunaan endorse selebgram yang juga sering menggunakan produk hijab 

lain, selain hijab yang diendorsenya. Hal tersebut mengakibatkan konsumen 

menjadi ragu untuk membeli hijab tersebut. 

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu, dimana pada variabel testimonial, hasil penelitian 

Saputro dkk (2020) serta Rostiant, dkk (2019) menunjukkan bahwa 

testimonial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan hasil 

penelitian Ningrum dan Tresnati (2018) menunjukkan bahwa testimonial 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian pada variabel 

celebrity endorser instagram, hasil penelitian Dewi (2017) serta Dimeila dan 

Farid (2019) menunjukkan bahwa celebrity endorser instagram berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Sedangkan hasil penelitian Saputro, dkk 

(2020) menunjukkan bahwa celebrity endorser instagram tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 
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Industri hijab saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. 

Perkembangan positif ini pun membuat pemerintah menargetkan kedepannya 

fashion karya anak Negeri bisa jadi kiblat fashion di Asia. Karena hijab 

fashion ini telah mendunia sehingga menjadikan peluang besar bagi para 

desainer yang mulai terjun di dunia usaha hijab fashion. Mengawali usaha 

hijab fashion dengan menjualnya melalui online store, membuka gerai di mall 

atau membuka butik sendiri. Untuk saat ini memang sudah banyak desainer 

Indonesia yang mulai menekuni bisnis hijab fashion ini karena dianggap 

selain untuk berdakwah mereka juga mendapatkan banyak keuntungan 

dengan hasil penjulan produk hijabnya. Hal ini dikarenakan antusiasme para 

masyarakat tentang hijab sekarang sudah global. Mereka dapat memilih 

bentuk model yang mereka inginkan, sehingga berhijab tidak akan terkesan 

kuno atau jadul dengan model-model pakaian hijab yang ditawarkan 

(Sa’diyah, dkk., 2019: 122). 

Strategi yang tepat harus dimiliki oleh setiap perusahaan fashion hijab 

agar dapat menarik konsumen untuk tertarik melakukan pembelian. 

Keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen itu sendiri dapat diartikan sebagai perilaku yang terlibat dalam hal 

perencanaan, pembelian, dan penentuan produk serta jasa yang konsumen 

harapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen adalah celebrity 

endorse, gaya hidup dan citra merek (Sa’diyah, dkk., 2019: 122). 

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti 

sejauh mana pengaruh testimonial, celebrity endorser instagram dan harga 
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terhadap keputusan pembelian dan dampak pada loyalitas konsumen, dengan 

judul “Pengaruh Testimonial dan Celebrity Endorser Instagram terhadap 

Keputusan Pembelian dan Loyalitas Konsumen pada Produk Hijab 

Kudus”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, 

maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan 

penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai 

testimonial dan celebrity endorser instagram terhadap keputusan pembelian 

dan loyalitas konsumen pada produk hijab di Kota Kudus. Maka dalam 

penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Variabel dalam penelitian ini meliputi testimonial, celebrity endorser 

instagram, keputusan pembelian dan loyalitas konsumen. 

2. Obyek penelitian di Kota Kudus. 

3. Subyek penelitian pada konsumen produk hijab di Kota Kudus. 

4. Waktu penelitian ini adalah 2 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Penjualan hijab UMKM di Kudus mengalami fluktuasi dengan nilai 

terendah sebesar -2,33% dimana penurunan tersebut menunjukkan loyalitas 

konsumen yang kurang. Penurunan loyalitas konsumen menunjukkan 
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konsumen yang memutuskan untuk tidak membeli produk hijab tersebut. 

Disebabkan karena testimoni dari pembeli, khususnya pembeli dari situs 

online yang memberikan bintang dibawah 3 dan testimoni buruk atas produk 

hijab UMKM hijab Kudus misal karena modelnya yang out of date, atau 

kualitas kain yang tipis. Faktor selanjutnya yaitu penggunaan celebrity 

endorser instagram yang kurang tepat, selebgram sering menggunakan 

produk hijab lain, selain hijab yang diendorsenya. Hal tersebut 

mengakibatkan konsumen menjadi ragu untuk membeli hijab tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas pertanyaan penelitian yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah testimonial berpengaruh terhadap loyalitas konsumen produk hijab 

di Kota Kudus? 

2. Apakah celebrity endorser instagram berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen produk hijab di Kota Kudus? 

3. Apakah testimonial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

hijab di Kota Kudus? 

4. Apakah celebrity endorser instagram berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk hijab di Kota Kudus? 

5. Apakah keputusan pembelian berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

produk hijab di Kota Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



9 

 

 

1. Menganalisis pengaruh testimonial terhadap loyalitas konsumen produk 

hijab di Kota Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh celebrity endorser instagram terhadap loyalitas 

konsumen produk hijab di Kota Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh testimonial terhadap keputusan pembelian produk 

hijab di Kota Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh celebrity endorser instagram terhadap keputusan 

pembelian produk hijab di Kota Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen 

produk hijab di Kota Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan 

mengenai pengaruh testimonial serta celebrity endorser instagram dalam 

membentuk keputusan pembelian dan pada akhirnya akan meningkatkan 

loyalitas konsumen.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan peneliti mengenai variabel yang paling mempengaruhi 

keputusan pembelian serta loyalitas konsumen jika ditinjau dari 

testimonial dan celebrity endorser instagram.  
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b. Bagi pelaku bisnis  

Dapat membantu pelaku bisnis online shop untuk 

mengembangkan usahanya di media sosial khususnya instagram 

maupun media sosial lainnya, seperti whatsapp, facebook, twitter, dan 

lainnya dengan memanfaatkan fitur testimonial dan celebrity endorser 

instagram.  

c. Bagi akademik  

Penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan 

perpustakaan tentang pengaruh testimonial dan celebrity endorser 

instagram terhadap keputusan pembelian dan loyalitas konsumen 

pada produk hijab di Kota Kudus, serta dapat menjadi pembanding 

bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.  

d. Bagi peneliti yang akan datang  

Dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya dengan menambahkan variabel lain selain testimonial dan 

celebrity endorser instagram. 

 

 


