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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era digitalisasi ini dunia seakan menjadi semakin kecil. Teknologi digital 

membawa dampak secara nyata dan signifikan bagi arah dan laju kehidupan manusia. 

Pada era digital, kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai kemudahan dalam 

memperoleh informasi dan setiap individu menjadi lebih mudah untuk tampil ke 

publik.  

Dampak digitalisasi telah menyebar secara meluas diseluruh dunia, tidak 

terkecuali Indonesia yang juga terkena dampaknya. Hingga Maret 2017, Internet 

World Stats mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 263 juta jiwa dengan 

jumlah pengguna internet aktif sebanyak 132 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan 

Indonesia pada urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar 

di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika serikat, dan Brasil. Tingkat penetrasi 

internet di Indonesia hingga Maret 2017 mencapai 50,4%, meningkat drastis dari 

periode yang sama tahun 2016 yang hanya tercatat sebesar 34,1%. 

(http://www.internetworldstats.com). 

Dari angka pengguna internet di Indonesia sebagian besar masih 

dimanfaatkan untuk mengakses media sosial. Berdasarkan hasil survei APJII 

(Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2016 menunjukkan bahwa 
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media sosial menjadi konten internet yang paling sering di akses oleh pengguna 

internet di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1  

Tabel 1.1 

Jenis Konten Internet yang Diakses Oleh Pengguna Internet di Indonesia. 

Jenis  Jumlah  Presentase 

Media sosial 129,2 juta 97,4% 

Hiburan  128,4 juta 96,8% 

Berita  127,9 juta 96,4% 

Pendidikan  124,4 juta 93,8% 

Komersial  123,5 juta 93,1% 

Layanan publik 121,5 juta  91,6% 

Sumber : APJII (2016) 

 

Media sosial sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, namun 

juga dapat kita manfaatkan untuk memperoleh informasi dan memenuhi gaya hidup. 

Selain itu media sosial seperti facebook, instagram dan lainnya juga dimanfaatkan 

sebagian individu atau kelompok sebagai sarana untuk mempromosikan produk dan 

jasa kepada publik.  

Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat popular di kalangan 

anak muda. Aplikasi instagram aktif hingga kuartal pertama 2017 tercatat sebanyak 

700 pengguna secara global, terjadi penambahan 100 juta pengguna yang sebelumnya 

tercatat memiliki 600 juta pengguna pada Desember 2016. Menurut keterangan 

Carolyn Everson Vice President Global Marketing Solutions Facebook (2011-

sekarang) selaku perusahaan induk instagram memaparkan kini pengguna aktif 
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instagram sudah melonjak hingga ke angka 800 juta pengguna. Di Indonesia sendiri 

memiliki pengguna aktif instagram sebesar 45 juta pengguna. Hal ini membuat 

Indonesia sebagai peringkat pertama pengguna aktif instagram terbesar di Asia, serta 

tercatat sebagai pembuat konten instagram story terbanyak di dunia (Tempo.co). 

Dengan penambahan pengguna yang terus menerus membuat aplikasi ini 

sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa 

mereka melalui aplikasi yang satu ini. Beberapa perusahaan e-commerce yang telah 

melakukan promosi produk atau jasa mereka melalui media sosial instagram di 

Indonesia yaitu sepeti Lazada, Blanja.com, Blibli.com, Shopee, Bukalapak. 

Pemasaran di internet kini sudah menjadi sebuah tren ekonomi di dunia digital. 

Gaya berbelanja yang menguras waktu sudah dianggap tidak efesien untuk 

manajemen waktu yang dimiliki. Sehingga kini mayoritas orang-orang tidak perlu 

keluar rumah dan menyita waktu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. 

Fenomena tersebut sudah mulai menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. 

Seiring berkembang pesatnya pengguna internet di semua kalangan masyarakat. 

Dengan demikian, para pelaku bisnis pun mulai menciptakan pasar online yang 

diharapkan bisa membantu orang-orang untuk membeli produk yang dibutuhkan 

melalui internet. Hal tersebut dapat kita sadari dengan maraknya iklan-iklan e-

commerce yang sudah masuk ke dalam iklan televisi, di papan iklan, dan semua 

media iklan lainnya. Meskipun demikian, pelaku e-commerce tidak 

mengesampingkan media sosial sebagai media promosi dan pengembangan branding 

mereka dengan alasan media sosial bisa menjadi pangsa pasar yang besar untuk 
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orang-orang yang aktif di media sosial. Oleh karena itu, di media sosial para 

perusahaan e-commerce tidak kalah gencar untuk menawarkan promosi menarik yang 

memancing pengguna untuk mengunjungi dan membeli produk yang mereka 

tawarkan. 

 Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian berupa karya tulis dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Iklan E-Commerce di Instagram Terhadap Niat Pembelian”. 

Dan latar belakang yang memperkuat mengapa penulis memilih judul tersebut karena 

perkembangan era digital yang semakin mempermudah kehidupan manusia di 

berbagai lini kehidupan mendorong perusahaan gencar melakukan promosi-promosi 

produk dan mengenalkan brand mereka secara meluas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah entertainment berpengaruh signifikan positif terhadap advertising 

value on instagram? 

2. Apakah informativeness berpengaruh signifikan positif terhadap advertising 

value on instagram? 

3. Apakah credibility berpengaruh signifikan positif terhadap advertising value 

on instagram? 
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4. Apakah irritation berpengaruh signifikan negatif terhadap advertising value 

on instagram? 

5. Apakah advertising value on instagram berpengaruh signifikan positif 

terhadap brand awareness? 

6. Apakah brand awareness berpengaruh signifikan positif terhadap purchase 

intention? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui entertainment berpengaruh signifikan positif terhadap 

advertising value on instagram. 

2. Untuk mengetahui informativeness berpengaruh signifikan positif terhadap 

advertising value on instagram. 

3. Untuk mengetahui credibility berpengaruh signifikan positif terhadap 

advertising value on instagram. 

4. Untuk mengetahui irritation berpengaruh signifikan negatif terhadap 

advertising value on instagram. 

5. Untuk mengetahui advertising value on instagram berpengaruh signifikan 

positif terhadap brand awareness. 

6. Untuk mengetahui brand awareness berpengaruh signifikan positif terhadap 

purchase intention. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis, yaitu :  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini, antara lain :  

1. Bagi Penulis  

Dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi iklan e-commerce di Instagram terhadap niat 

pembelian. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam mendokumentasikan dan 

menginformasikan hasil penelitian ini di Fakultas Ekonomi UIB. 

3. Bagi Penulis Lain  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan mahasiswa 

dalam penyusunan karya ilmiah dengan bahasan serupa. 

2.  Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang manajemen pemasaran dengan memberi masukan 

terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan serta dapat dijadikan sebagai 

acuan serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan karya tulis ini disusun menjadi beberapa bab utama agar tujuan 

penulisan dapat lebih terarah, jelas, dan sistematis. Maka dari itu sistematika 

penyajian penulisan karya tulis adalah sebagai berikut.  

Bab 1 : Pendahuluan  

Pendahuluan berisikan secara singkat latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 : Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis 

Kerangka teoritis dan perumusan hiotesis berisikan landasan teori sebagai 

kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan 

sebagai dasar analisi yang diambil dari berbagai literatur. Bab ini juga 

meliputi penelitian terdahulu yang berkait dengan penelitian ini. 

Bab 3 : Metodologi Penelitian  

Bab ini menjelaskan mengenai model penelitian, desain kuisioner, ukuran 

sampel dan metode pengambilan sampel serta teknik analisis yang digunakan. 
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Bab 4 : Hasil dan Pembahasan  

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisa data 

serta pembahasan lebih lanjut berdasakan landasan teori yang digunakan 

beserta dengan kondisi aktual yang terjadi.  

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran  

Bab terakhir berisikan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran yang menjadi masukan bagi perusahaan 

dan penelitian selanjutnya. 
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