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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia telah 

menjadikan internet sebagai salah satu media terpopuler bagi masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada konsumen dalam berbagai aktivitas, seperti 

mencari informasi, berkomunikasi dan sebagai sarana berbelanja. Media sosial 

merupakan bagian dari perkembangan internet, memiliki smartphone berkualitas 

tinggi membuat banyak orang membuat aktivitas baru. Jenis media sosial yang 

biasa digunakan seperti facebook, twitter, dan instagram. Instagram masuk dalam 

kategori komunitas online yang dibentuk melalui media internet, dimana 

komunitas tersebut dipilih berdasarkan kesadaran diri sendiri dan tidak terbatas 

oleh ruang dan waktu. Belanja online dianggap lebih efisien daripada belanja 

tradisional secara langsung. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa jumlah 

pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sehingga 

mendorong laju persaingan di dunia bisnis, khususnya perusahaan online. 

Salah satu perkembangan internet yang dimaksimalkan potensinya bisa 

dilihat dari segi bisnis, dimana perkembangan sistem jual beli online sudah sangat 

pesat di Indonesia. Bahkan sudah banyak perusahaan yang berskala nasional 

maupun swasta menerapkan teknologi informasi tersebut. Jual beli online 

merupakan aktivitas jual beli yang berupa transaksi penawaran barang oleh 

penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan 

teknologi internet (Irwan dalam Khusnul dan Febriansyah 2018). 
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Internet dalam hal ini digunakan sebagai pendukung dalam proses bisnis. 

Ketatnya persaingan membuat pelaku bisnis berusaha untuk memajukan bisnisnya 

dengan memperluas jaringan bisnis melalui internet sebagai salah satu media 

untuk menawarkan produknya. Menyadari hal tersebut bahwa internet merupakan 

salah satu sarana komunikasi pemasaran yang efektif bagi para pelaku bisnis 

untuk meningkatkan penjualan. Maka dari itu, para pelaku bisnis menggunakan 

aplikasi seperti e-commerce maupun media sosial. Seiring dengan perkembangan 

teknologi dan perubahan perilaku pengguna internet, media sosial mengambil 

peranan penting dalam pemasaran barang atau jasa. Selain sebagai alat 

komunikasi, media sosial juga dipandang sebagai alat transmisi informasi yang 

efektif (Shimp, 2010: 189). Salah satu aplikasi yang digunakan untuk 

meningkatkan penjualan adalah aplikasi instagram. 

Instagram merupakan media sosial yang masuk dalam kategori jejaring 

sosial yang dapat diakses dengan mudah, dan dapat memberikan informasi 

(Witanti P, 2017). Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video 

yang bisa diakses melalui perangkan seperti iOS dan Android yang terhubung 

dengan internet. Instagram juga salah satu bentuk hasil dari kemajuan internet dan 

termasuk dalam golongan media sosial yang digandrungi masyarakat. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya pengguna instagram setiap tahunnya. Terhitung 

pada November 2019 bahwa instagram mengumumkan pengguna aktif telah 

mencapai kisaran 61 juta akun dan angka tersebut melebihi tahun sebelumnya 

(Kompas.com, 2019) 
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Instagram menjadi situs jual beli yang dapat membantu penjual dalam 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen, karena instagram memberikan 

kemudahan untuk konsumen dalam mengakses apa yang mereka inginkan.  

Menurut Tanjaya dkk (2019) keputusan pembelian merupakan suatu 

tindakan yang diambil seseorang untuk mendapatkan suatu produk yang dapat 

berupa barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan. Keputusan pembelian 

merupakan bagian dari perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaiman individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaiman 

barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka (Kotler dan Amstrong, 2016:12). 

Tahun 2020 total pengguna aktif instagram di Indonesia mencapai 63 juta. 

Hal ini menjadikan instagram tidak lagi hanya menjadi insfrastruktur digital yang 

menyediakan layanan mengambil dan mengunggah foto dan video, namun 

instagram juga sudah berkembang menjadi aplikasi potensial bagi para pelaku 

bisnis untuk memperluas pangsa pasaranya serta menjadi wahana untuk 

melakukan transaksi jual beli. 

Menurut data yang bersumber dari We Are Social x Hootsuite 2020 jumlah 

pengguna instagram dinyatakan dalam gambar berikut : 
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  Sumber : Datereportal.com (2020) 

Gambar 1. Gambaran Pengguna Instagram di Indonesia 

 Berdasarkan gambar 1 menunjukan bahwa jumlah pengguna instagram 

pada tahun 2020 mencapai 63 juta jiwa. Presentase pengguna instagram berjenis 

kelamin perempuan mencapai 50,8%. Presentase pengguna instagram berjenis 

kelamin laki-laki mencapai 49,2%. Data tersebut menunjukan bahwa aplikasi 

instagram didominasi oleh pengguna berjenis kelamin perempuan. Jangkauan 

iklan di instagram mencapai lebih dari 5,0%. Jangkauan iklan dibandingkan 

dengan total populasi berusia 13 tahun ke atas mencapai 30%.  

 Terdapat beragam produk yang ditawarkan di media sosial instagram, dari 

produk perlengkapan rumah tangga, fashion pria dan wanita, mainan, kosmetik, 

elektronik, hingga beragam makanan dan minuman. Produk fashion mendominasi 

jenis barang yang paling diminati konsumen dalam berbelanja melalui online 

yaitu sebesar 72%. Posisi kedua kategori makanan dan minuman yaitu sebesar 

42%  menjadi barang yang paling banyak dibeli pengguna kemudian produk 

elektronik sebesar 41%. Lalu kebutuhan sehari-hari dan kategori kosmetik dengan 
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masing-masing 40% (www.wartaekonomi.co.id, 2020). Hal tersebut menjadi 

salah satu lahan berniaga secara online.  

Instagram juga memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online 

kepada pengggunanya. Kemudahan (easy to use) menurut Puspita D (2017) 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

teknologi akan bebas dari usaha, yang nantinya faktor kemudahan akan 

berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang mengenai 

kemudahan menggunakan sistem semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan 

teknologi. 

Sarana yang digunakan dalam hal ini yaitu media sosial instagram, 

sehingga strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengomunikasikan produknya secara efektif yaitu dengan bantuan celebrity 

endorser. Celebrity endorser merupakan salah satu konsep masakini yang 

dianggap mampu dalam menyampaikan pesan atau menganjurkan untuk membeli 

suatu produk (Zohra dalam Ni Made, 2015). Menurut pendapat Risna dkk (2021) 

celebrity endorser yaitu penggunaan seorang artis, entertainer atau atlet yang 

dikenal pada bidangnya untuk mempromosikan sebuah produk yang di iklankan. 

Selebgram dijadikan opinion leader karena membuat pengikutnya tertarik dengan 

apa yang dia pasarkan di instagramnya (Aura dkk, 2020). 

 Persepsi harga juga merupakan salah satu bahan pertimbangan yang 

penting dalam membeli sebuah produk, dikarenakan harga adalah faktor penentu 

baik dalam memunculkan minat beli maupun keputusan pembelian. Menurut 

pendapat Dyah dan Saifudin (2020) persepsi harga adalah sejumlah uang yang 
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dibebankan atas jumlah dan nilai produk yang ditukar konsumen atas manfaat 

yang dimiliki sehingga dapat dibandingkan dengan cara pembelian yang lain. 

Harga merupakan faktor yang mempengaruhi pembelian secara online, semakin 

terjangkau harga suatu barang maka samakin tinggi minat beli. Menurut Durianto 

dalam Ninda F (2019) bahwa minat beli timbul karena adanya kenyakinan 

konsumen terhadap suatu produk, dimana semakin tinggi kenyakinan maka 

semakin tinggi minat konsumen terhadap produk tersebut. 

 Salah satu online shop di media sosial instagram adalah brand Erigo atau 

@erigostore. Erigo adalah merek pakaian yang berfokus pada produk pakain pria 

dan wanita. Erigo berdiri tahun 2010 yang bernama Selected and Co, Juni 2013 

berganti nama menjadi Erigo. Erigo termasuk salah satu brand local yang 

memiliki konsep strategi bisnis yaitu membranding brandnya dengan konsep 

street style dan travelling. Tahun 2021 akun instagram resmi Erigo memiliki 1.5m 

followers (instagram @erigostore, 2021).  

Erigo dalam promosinya menggunakan strategi endorsement dengan 

menggunakan artis dan non artis yang sedang naik daun, seperti Raffi Ahmad, 

Arief Muhammad, Adipati Dolken, Vanesha Priscillia, Al Ghazali, dan Alyssa 

Daguise. Sehingga pakaian yang dikenakan dan dibagikan fotonya ke dalam akun 

pribadi milik celebrity endorser dapat terlihat bagus dan menarik konsumen. 

Erigo mengaku, terdapat peningkatan pesat pada tahun 2017 ketika menggunakan 

celebrity endorser. Peningkatan ini dilakukan sejak Erigo melakukan endorser 

kepada celebrity endorser. Namun terjadi penurunan penjualan pada awal tahun 
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2019 sekalipun Erigo telah menggunakan celebrity endorser (Koinworks.com, 

2020). 

Permasalahan pada Erigo yang berkaitan dengan pelayananya yaitu 

tentang kemudahan konsumen. Terdapat beberapa keluhan konsumen pada akun 

instagram resmi Erigo Store yang terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1  

Keluhan Konsumen 

No Keluhan 

1. Kurangnya respon customer service 

2. Kesulitan bertransaksi via website 

3. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai 

situs 

4. Lamanya proses pengiriman 

5. Pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan 

harapan konsumen 

Sumber : www.instagram.com/erigostore (2021) 

Pada tabel 1.1 menunjukkan beberapa keluhan dari konsumen Erigo store. 

Mengenai pelayanan customer service Erigo dirasa belum cukup membantu 

konsumen dalam berbelanja maupun menangani berbagai macam keluhan. Hal 

tersebut membuat pelanggan menilai pelayanan yang diberikan belum optimal.  

Erigo dalam menjalankan bisnis memiliki beberapa kompetitor yang 

cukup terkenal seperti 3Second dan Nevada. Harga merupakan variabel yang 

cukup penting untuk konsumen memutuskan pembeliannya, berikut adalah 

perbandingan harga brand Erigo dengan kompetitor. 
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Tabel 1.2  

Data Harga Brand Erigo dengan Kompetitor 

No Produk Erigo 3Second Nevada 

1 T-shirt  Rp.74.000 Rp.88.750 Rp.79.920 

2 Celana  Rp.109.000 Rp.229.000 Rp 75.960 

3 Jaket  Rp.300.000 Rp.239.000 Rp.223.920 

4 Kemeja  Rp.129.000 Rp.199.500 Rp167.920 

Sumber : Iprice.co.id (2021) 

 Berdasarkan tabel 1.2 Erigo memberikan harga yang relatif lebih rendah 

pada produk t-shirt. Sedangkan untuk produk celana Erigo mematok harga yang 

relatif untuk semua kalangan konsumen, sehingga harga tersebut dapat dijangkau 

untuk masyarakat. Harga produk tertinggi yang di tawarkan Erigo yaitu pada 

produk jaket yang diberi nama jaket Sukajan, Erigo menetapkan harga yang lebih 

tinggi dibanding dengan brand lain, hal ini dikarenakan produk jaket Erigo 

merupakan produk unggulan karena memliki ciri khas yang tidak dimiliki produk 

lain yaitu terdapat desain embrodery yang terdapat pada bagian belakang. Berbeda 

dengan jaket Sukajan yang memilki harga tinggi, produk kemeja Erigo sama 

dengan produk t-shirt yaitu memiliki harga yang lebih murah dari produk Nevada 

dan 3Second yang lebih mahal. 

Ditemukan adanya research gap yaitu penelitian dari Puspita (2017) yang 

memberikan hasil bahwa kemudahan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

keputusan pembelian secara online. Sedangkan, penelitian dari Inas Rafidah 

(2017) menunjukan bahwa kemudahan berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Penelitian  Fenny dkk 

(2019) menemukan hasil bahwa celebrity endorser berpengaruh secara signifikan 
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terhadap keputusan pembelian. Selain itu penelitian dari Munandar C (2016) 

menunjukan bahwa celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian online shop.  

Penelitian dari Achmad J, dkk (2015) menunjukan bahwa persepsi harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yugi S (2016) dimana persepsi harga tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online. Berdasarkan fenomena 

dan research gap penelitian, maka peneliti mengajukan judul penelitian yaitu 

pengaruh terhadap keputusan pembelian pada media sosial instagram di 

lingkungan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk memilih judul yaitu Pengaruh Kemudahan 

Konsumen, Celebrity endorser, dan Persepsi Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Melalui Minat Beli Konsumen Produk Fashion Online Erigo Pada 

Jejaring Sosial Instagram (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen 

Universitas Muria Kudus).   

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Variabel eksogen yaitu kemudahan konsumen, celebrity endorser, persepsi 

harga. Sedangkan variabel endogen yaitu minat beli konsumen dan 

keputusan pembelian. 

1.2.2 Reponden penelitian adalah mahasiswa aktif Program Studi Manajemen 

angkatan 2020 yang pernah membeli produk Erigo. 

1.2.3 Waktu penelitian yaitu bulan Juni sampai bulan Juli 2021.  
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1.3 Perumusan Masalah 

Erigo store memiliki berbagai permasalahan yang terjadi yaitu mengenai 

keluhan dari konsumen. Hal tersebut menyebabkan pelanggan menilai kualitas 

layanan Erigo belum optimal dan belum memberikan kemudahan pembelian bagi 

pelanggan. Oleh karena itu, Erigo perlu meningkatkan layanan pembelian untuk 

meningkatkan minat pelanggan dalam membeli produk.  

Selain hal tersebut terjadi penurunan penjualan Erigo pada awal tahun 

2019 walaupun telah menggunakan celebrity endorser dalam promosinya. 

Selebrity digunakan oleh pemasar karena talenta, kekuatan dan daya fisiknya yang 

diharapkan oleh pemasar untuk mengiklankan produknya (Nuraini, 2015). 

Penggunaan celebrity endorser juga perlu diketahui apakah menjadi salah satu 

faktor dalam keputusan pembelian.  

Penentuan harga Erigo menetapkan harga yang bervariasi dalam 

produknya yaitu berdasarkan info dari web iprice.com. konsumen menilai bahwa 

harga Erigo cukup standar untuk produk atasan. Tetapi konsumen menilai harga 

yang ditawarkan untuk produk unggulan yaitu jaket sangat mahal atau terlalu 

tinggi 

Berdasarkan masalah yang terjadi pada online shop Erigo, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Apakah kemudahan konsumen berpengaruh terhadap minat beli produk 

fashion Erigo pada jejaring sosial instagram ? 

2. Apakah celebrity endorser berpengaruh terhadap minat beli produk 

fashion Erigo pada jajaring sosial instgram ? 
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3. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli produk fashion 

Erigo pada jejaring sosial instagram ? 

4. Apakah kemudahan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram? 

5. Apakah celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram? 

6. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

fashion Erigo pada jejaring sosial instgaram? 

7. Apakah minat beli konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan konsumen terhadap minat beli 

produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 

2. Untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli 

produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli produk 

fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 

5. Untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan 

pembelian produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 

7. Untuk menganalisis pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian 

produk fashion Erigo pada jejaring sosial instagram. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1.5.1 Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan yang bergerak 

dibidang industri pakaian untuk membantu mengetahui informasi mengenai 

keputusan pembelian melalui kemudahan konsumen, celebrity endorser, dan 

persepsi harga. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam menghadapi persaingan 

1.5.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi 

mengenai ilmu pengetahuan dibidang pemasaran, yaitu kemudahan konsumen 

dalam berbelanja, pengaruh celebrity endorser, persepsi harga dari konsumen, 

minat beli konsumen pada aplikasi instagram, dan pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen pada media sosial. 

 

 


