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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pada saat ini, internet menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan sehari – hari. Kemudahan yang diperoleh dari penggunaan internet 

berdampak pada peningkatan jumlah pengguna internet di seluruh dunia. Hal 

tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana jumlah pengguna internet juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia mengungkap pengguna internet pada tahun 2017 di Indonesia mencapai 

143,26 juta pengguna angka ini sedikit naik dari tahun 2016, yaitu 132,7 juta 

pengguna (Kompas Ekonomi, 2018). 

Internet sebagai bentuk media komunikasi telah mengalami perkembangan 

yang sangat pesat hingga saat ini. Berdasarkan data dari social media agency asal 

Singapura yaitu We Are Social, mengenai statistik perkembangan digital dunia, 

menunjukkan bahwa tingkat penetrasi penggunaan internet users  secara global 

pada tahun 2018 telah mencapai 53% atau sebesar 4.021 milliar pengguna dari 

total populasi penduduk dunia yang berjumlah 7,5 miliar orang. Sedangkan 

tingkat penetrasi penggunaan perangkat mobile secara global pada tahun 2018 

mencapai 68% atau sebesar 5.135 milliar pengguna dari total populasi penduduk 

dunia yang ada (Kemp, 2018). 

Sedangkan di Indonesia tingkat penetrasi penggunaan internet users pada 

tahun 2018 baru mencapai 50% atau sebesar 132,7 juta pengguna dari total 

penduduk Indonesia yang jumlahnya 266 juta warga negara. Tingkat
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penetrasi penggunaan perangkat mobile di Indonesia mencapai angka 67% atau 

sebesar 178 juta pengguna dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah 

tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat seiring dengan semakin 

berkembangnya infrastruktur jaringan telekomunikasi digital di berbagai pelosok 

wilayah di Indonesia (We Are Social, 2018). Berdasarkan data Asosiasi Penyedia 

Jasa Internet Indonesia, (2017) Penetrasi penggunaan internet berdasarkan usia 

pada tahun 2017 di Indonesia  ialah yang tertinggi dengan kisaran umur 13-18 

tahun (75,50%) usia 19-34 tahun (74,23), 35-54 tahun (44,06%), dan >54 tahun 

(15,72). Generasi Z atau generasi yang lahir di akhir tahun 1990 mencatat 

mengalami penetrasi internet paling tinggi (Nuzar, 2018). 

 

Gambar 1.1 Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Usia Tahun 2017, sumber: 

APJJI, (2017). 
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Adanya internet membuat dunia menjadi tidak terbatas. Artinya bahwa 

informasi dan belanja online dapat dengan sangat mudah menyebar melewati 

batas negara. Salah satu hal yang terjadi adalah munculnya “Korean wave” di 

Indonesia. Korean wave adalah meningkatnya popularitas budaya Korea Selatan 

di seluruh dunia akibat masuknya K-drama dan K-Pop di berbagai negara di 

dunia. Hal tersebut meyebabkan kosmetik Korea dikenali dan digemari di 

Indonesia. Latar belakang yang membuat kosmetik diminati para pemuda 

khusunya perempuan yang dimana juga di disebabkan oleh film series-nya, 

penyanyi maupun grup idola (Wulandari, 2016).  

 Nurfadilah, (2018) menyatakan bahwa generasi muda Indonesia memiliki 

minat yang besar terhadap kosmetik Korea dibandingkan kosmetik dari negara 

lain termasuk kosmetik lokal. Menurut data dari ZAP Beauty Index, (2018) 

dengan total 17.889 perempuan di Indonesia, 46,6% lebih tertarik dengan produk 

kosmetik merek korea, diikuti 34,1% yang menyukai produk asal Indonesia, dan 

21,1% memilih produk kosmetik merk jepang (Kompas Ekonomi, 2018).  

Data kementerian perindustrian pada tahun 2017 pertumbuhan industri 

kosmetik mencapai 6,35% dan meningkat menjadi 7,36% pada tahun 2018 

(Ramdhini, 2018) dan menurut data dari artikel mix, (2017) terdapat tiga brand 

kosmetik Korea yang menjadi pengguna pasar terbesar di Indonesia, yaitu untuk 

pertama, 71,17% pernah membeli dan menggunakan merek Etude House. 

Selanjutnya, yang kedua diikuti oleh The Face Shop sebesar 39,05%, dan ke 

Nature Republic 14,96% serta merek lainnya adalah Missha 12,77%, Innisfree 

9,12%,  Aritaum 12,9% dan other option 11,31%. Alasan utama dari responden 
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menggunakan merek kosemetik korea ialah karena hanya ingin mencobanya. 

Selanjutnya, karena dinilai cocok dengan kulit responden, ingin seperti selebriti 

K-pop, dan harganya yang lebih murah (Wulandari, 2016). 

 

Gambar 1.2 Penggunaan merk kosmetik di Indonesia pada tahun 2016-2017, 

sumber: Wulandari (2016). 

Perkembangan dari teknologi informasi yang tinggi  memungkinkan orang 

- orang untuk mengakses internet dari mana saja, menjadikan belanja online 

digemari masyarakat Indonesia. Data dari APJII (2017) menyatakan bahwa 

pemanfaatan internet untuk transaksi beli online sebanyak 32,19% dan untuk jual 

online adalah sebanyak 16,83% (Tribun news, 2017). Indonesia, online shopping 

atau berbelanja secara online telah menjadi tren yang sangat berkembang di 

kalangan para pengguna media internet beberapa tahun belakangan ini. 

Berdasarkan data dari CupoNation pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan 

pembelian belanja online di Indonesia mencapai angka 9,6%  dari total populasi 

pengguna internet dan meningkat menjadi 10,7% di tahun 2017. Sedangkan pada 

tahun 2018 pembelian belanja online meningkat sebesar 11,9% dari total 
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masyarakat pengguna internet di Indonesia (Ekonomi, 2018). Produk-produk yang 

sering dibeli secara online pada tahun 2017 adalah fashion yaitu sebesar 78% 

disusul mobil 46%, consumer electronics 43%, books and magazines 39%, dan 

groceries 24% (Winarti, 2017). 

  

Gambar 1.3 Produk yang Paling banyak di Beli Secara Online, sumber: Winarti, 

(2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan WeAreSocial, (2018) mengatakan 

bahwa penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 130 juta orang dengan 

peningkatan 23% dari tahun sebelumnya dan penggunaan internet di Indonesia 

sebanyak 132,7 juta orang dengan penetrasi media sosial 49%. Mengenai jumlah 

waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia, rata-rata setiap harinya satu 

orang mengakses internet sekira 8 jam 51 menit. Sedangkan lama waktu untuk 

menggunakan media sosial dari berbagai perangkat mencapai 3 jam 23 menit per 

hari (Laksana, 2018). Survey yang dilakukan APJJI, (2017) menyatakan bahwa 

87,13% dari 143,26 juta pengguna internet Indonesia tahun 2017 adalah pengguna 

aktif sosial media.  
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 Menurut Kaplan dan Haenlein, (2010) media sosial didefiniskan sebagai 

kelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran konten yang dibuat pengguna dilingkungan yang luas secara sosial dan 

dianggap sebagai peluang besar untuk berbagi pendapat tentang suatu produk. 

Menurut data dari WeAreSocial, (2018) Platform media sosial network yang 

paling banyak di gunakan bulanan saat ini yaitu di Indonesia ialah Youtube (43%), 

disusul media sosial lainnya yaitu, Facebook (41%), Instagram (38%), Twitter 

(27%), Google+ (25%), Linkedln (16%). (Jamaludin, 2018). 

 

Gambar 1.4 Media Sosial dengan penggunaan terbanyak tahun 2018, sumber: 

WeAreSocial, (2018). 

Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap penjualan kosmetik 

Korea, karena dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, mendapatkan 

kosmetik Korea bukanlah hal yang sulit untuk di cari. Dengan adanya media 

sosial, proses belanja tidak hanya dapat dilakukan secara off-line atau 

konvensional, namun juga dapat dilakukan secara online (Hasan, 2017). Menurut 
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pendapat  Rachman, (2017) dampak dari adanya internet adalah perubahan pola 

perilaku masyarakat yang beralih dari berbelanja dengan cara konvensional 

menjadi berbelanja secara online. 

Penjualan kosmetik Korea ini menggunakan salah satu media sosial 

ternama di Indonesia yaitu Instagram, Facebook, dan Youtube. ketiga media 

sosial tersebut merupakan media sosial yang memungkinan setiap individu dan 

pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengurus toko online mereka secara 

mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan pengalaman jual beli online aman 

dan nyaman.  

Semakin berkembangnya kegiatan belanja online di kalangan masyarakat 

Indonesia dikarena kemudahan dari sisi teknologi, berbelanja online juga telah 

memberikan keuntungan diantaranya: harga yang ditawarkan lebih kompetitif, 

dianggap lebih praktis dari segi waktu, variasi barang sejenis yang lebih banyak 

dan tidak ada batasan kunjungan dari segi waktu dan tempat. Selain memberikan 

beberapa keuntungan, belanja secara online juga memiliki risiko yang harus 

dihadapi oleh pelanggan. Resiko tersebut diantaranya ketidaksesuaian barang 

belanjaan, penipuan, waktu dan biaya pengiriman, serta resiko kerusakan barang. 

Selain itu, konsumen juga tidak dapat mencoba, memegang, atau melihat secara 

langsung barang yang akan dibeli yang dapat menyebabkan mereka salah 

membeli atau memesan produk atau jasa (Tribun news, 2017). 

Untuk mengurangi resiko berbelanja online, konsumen memanfaatkan 

review atau ulasan yang ada mengenai produk, jasa ataupun toko online tersebut 

terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Di Indonesia sekitar 70% dari 
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pelanggan mempercayai review walaupun dari orang yang tidak mereka kenal, 

dan review yang positif tentu akan mempengaruhi keputusan si pembeli (Debora, 

2018), Hal ini menjadikan Electronic Word of Mouth atau e-WOM berperan 

penting dalam minat dan keputusan belanja online konsumen terutama pada 

produk atau jasa yang masih asing.  

Electronic word of mouth atau eWOM bisa definisikan sebagai pernyataan 

positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, pelanggan aktual dan 

mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan melalui internet. eWOM 

dipertimbangkan sebagai salah satu sumber informasi yang paling berguna bagi 

konsumen yang berisi pendapat dan pengalaman dibandingkan oleh informasi 

yang dibuat oleh perusahaan (Munnukka, Karjaluoto, & Tikkanen, 2015). Ketika 

percakapan terjadi di media sosial yang merunjuk ke merek, hal tersebut  

bepengaruh terhadap minat membeli konsumen secara alami (Wang & Yu, 2012; 

Wolny & Mueller, 2013).  

E-wom dapat mempengaruhi perilaku konsumen, salah satunya adalah 

minat beli konsumen terhadap produk. Namun minat beli konsumen terhadap 

suatu produk tidak serta merta muncul setelah membaca review. dan penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa konsumen semakin banyak menggunakan media 

sosial untuk mendapatkan informasi tentang merek yang tidak dikenal (Naylor, 

Lamberton, & West, 2012) Situs media sosial, dengan demikian, dianggap sebagai 

platform berharga dalam hal eWOM. 

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa konsumen lebih 

sering mencari informasi mengenai merk yang asing bagi mereka melalui sosial 
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media (Naylor et al. 2012). Para pengguna sosial media baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja menyebarkan banyak  e-WOM (See-To & Ho, 2014; Wang 

& Yu, 2012).Sehingga sosial media dianggap sebagai platform yang sangat 

berharga dalam lingkup e-WOM dalam menyampaikan informasi. 

Perbedaan diantara sosial media dan platform e-wom lainnya, sosial media 

memperbolehkan para pengguna internet untuk berkomunikasi kepada orang- 

orang yang mereka kenal, sedangkan platform lainnya memperbolehkan pengguna 

berkomunikasi dengan orang yang tidak mereka kenal (Kozinets, Valck, 

Wojnicki, & Wilner, 2010; Moran & Muzellec, 2017).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh eWOM terhadap minat beli online Kosmetik Korea di Kota 

Batam”. Agar penelitian ini lebih fokus dalam membahas masalah penelitian, 

maka pada penelitian ini Kosmetik Korea dibatasi pada empat merk yang paling 

digemari oleh masyarakat Indonesia terutama perempuan yaitu Faceshop, 

Innisfree, Nature Republic, dan Etude House. Selain itu mayotitas produk 

Kosmetik Korea diperdagangkan melalui transaksi online. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi 

permasalahan pada penelitian ini ialah sebagai berikut ini: 

1. Apakah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap minat membeli 

pada konsumen? 

2. Apakah kredibilitas informasi memiliki pengaruh terhadap minat 

membeli pada konsumen? 
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3. Apakah kegunaan informasi memiliki pengaruh terhadap minat 

membeli pada konsumen? 

4. Apakah adopsi informasi memiliki pengaruh terhadap minat membeli 

pada konsumen? 

5. Apakah kuantitas informasi memiliki pengaruh terhadap minat 

membeli pada konsumen? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas rumusan identifikasi permasalahan yang ada, maka 

tujuan penelitian ini di uraikan sebagai berikut ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kredibilitasi informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kegunaan informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

4. Untuk mengetahui pengaruh adopsi informasi terhadap minat membeli 

pada konsumen. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kuantitas informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, 

adalah:
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1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

digitalisasi untuk membantu dalam kelancaran komunikasi dan 

meningkatkan pemahaman atas faktor informasi yang memengaruhi 

keputusan membeli konsumen, sehingga dapat membentuk strategi 

komunikasi yang lebih baik. 

2. BagiAkademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu mejadi acuan maupun tambahan 

referensi dalam mempermudah dan membantu melancarkan penelitian 

bagi para akademisi di penelitian selanjutnya.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dirancang untuk memperjelas serta 

memberikan rincian garis besar atas pembahasan masing – masing bab, yang 

kemudian di atur sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menyampaikan mengenai latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat 

serta sistematika pembahasan penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menjelaskan kerangka teoretis yang terdiri dari model penelitian, 

pengertian variable dependen, hubungan antarvariabel, sampai dengan 

perumusan hipotesis penelitian.  
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Memberi dan menyampaikan rancangan dari penelitian, penelitian 

objek, definisi  variabel, teknik pengambilan data dan metode analisa 

data. 

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN 

Menjelaskan objek penelitian, analisis atas data serta hasil pengujian 

data. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Memberi dan menyimpulkan dari penelitian yang sudah dilakukan, 

menjelaskan keterbatasan penulis yang mempengaruhi hasil 

penelitian, serta rekomendasi – rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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