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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian  

 Penetrasi serta agresivitas e-commerce dinilai berbanding lurus dengan 

jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia. Menurut hasil survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2017 dicatat jumlah 

pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 143,26 juta.  Angka ini 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar 

ke-empat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika. Hal ini tentunya 

mendorong berbelanja online untuk memenuhi potensi yang didapatkan dari 

angka tersebut.dengan menjadikan berbelanja online sebagai salah satu peluang 

untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia (Wijayani, 2016). 

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan e-commerce di 

Indonesia pada sensus ekonomi 2016 telah meningkat sebesar 17 persen atau 

setara dengan 26,2 juta pelaku usaha atau bisnis. Pada tahun 2016, Belanja online 

masyarakat Indonesia mencapai angka Rp 75 Triliun.  Kecenderungan masyarakat 

Indonesia akan belanja melalui media sosial sesuai dengan hasil survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016. Data yang telah 

disajikan tersebut menunjukkan bahwa konsumen Indonesia lebih senang 

berbelanja lewat media sosial ketimbang berbelanja di offline store (Punce, 2017). 

 Survei terbaru mengungkapkan bahwa generasi millenial dinilai menjadi 

pembelanja dengan jumlah terbanyak di bidang e-commerce yakni sebanyak 50 

persen (25-34 tahun). Sebagian besar konsumen belanja online berdasarkan 
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gender ialah wanita dengan jumlah yang mencapai 65 persen. Apabila digabung 

dengan generasi Z (15-24 tahun) maka total angka pembelanja dari generasi muda 

bisa mencapai sekitar 80 persen. Berdasarkan jumlah total pengguna internet di 

Indonesia, sebanyak 82,2 persen atau 62 juta orang mengaku lebih sering 

mengunjungi online shop yang menjajakan barang dagangannya lewat sosial 

media, seperti contohnya Facebook dan Instagram. Sebanyak 46,1 juta pengguna 

internet mengatakan bahwa frekuensi transaksi berbelanja online bisa dilakukan 

lebih dari satu kali dalam sebulan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa sebagian 

besar pengguna internet di Indonesia memang lebih sering menggunakan 

smartphone sebagai perangkat utama untuk mengakses internet. Bagi pelaku 

usaha online, tetap aktif di media sosial memberikan manfaat tersendiri untuk 

meningkatkan serta menjaga loyalitas pelanggan (Tashandra, 2018).  

 Kecendrungan akan belanja via media sosial bersesuaian dengan hasil 

survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016. 

Data tersebut menunjukkan bahwa konsumen Indonesia justru lebih senang 

berbelanja lewat media sosial ketimbang offline store (Punce, 2017). Sampel yang 

digunakan oleh penulis ialah masyarakat Kota Batam yang pernah terpengaruh 

akun 8Woods, Zalora, maupun BerryBenka di sosial media untuk berbelanja 

produk fashion. Peneliti memilih ketiga brand tersebut untuk diteliti dikarenakan 

brand 8Woods, Zalora maupun BerryBenka termasuk dalam list e-commerce 

terbaik di Indonesia yang sekaligus memiliki akun sosial media seperti Facebook 

atau Instagram  (Adwani, 2015). 
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 Branding merupakan hal yang penting apabila seseorang atau sebuah 

perusahaan ingin produknya untuk tidak hanya dikenal masyarakat, tapi juga 

untuk memiliki masa hidup yang panjang di pasaran (Dante, 2017). Bagi pakar 

branding Subiakto Priosoedarsono, keterikatan emosional antara produk dengan 

konsumen merupakan sebuah hal penting. Produk harus dapat memberikan apa 

yang dibutuhkan konsumennya dan membangun sebuah hubungan yang baik 

dengan konsumen menjadi  amunisi penting bagi sebuah brand agar dapat terus 

dicintai oleh konsumennya (Wijayani, 2016). Brand menjadi lebih penting dari 

nama perusahaan beserta produk atau layanan yang ditawarkannya. Brand juga 

mencakup marketing approach dan metode komunikasi tertentu yang 

membedakan brand pribadi dari brand pesaing. Ketika dilakukan dengan baik, 

suatu brand akan memiliki dampak yang bertahan lama di benak pelanggan. Hal 

ini berarti bahwa suatu brand harus melibatkan konsumennya dengan cara yang 

nyata.  

Brand engagement berhasil ketika seseorang membentuk ikatan emosional 

dengan brand  tersebut. Salah satu kunci untuk membangun keterlibatan merek 

adalah dengan customer participation. Bisnis apapun itu, apabila adanya audiens 

yang banyak, semakin besar kemungkinan customer akan kembali ketika 

kebutuhan itu muncul. Ketika pelanggan terhubung dengan sebuah brand, 

pelanggan juga cenderung merekomendasikan  teman dan keluarga mereka untuk 

menggunakan brand yang telah terhubung dengan pelanggan tersebut (Solem & 

Pedersen, 2016) 
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Engagement merupakan sebuah elemen penting dalam sebuah bisnis, baik 

customer engagement maupun brand engagement. Data menunjukkan bahwa 

setiap pengguna yang terlibat dengan kegiatan di Facebook Page memungkinkan 

page tersebut menjangkau 30 fans baru yang potensial. Adanya kegiatan 

keterlibatan konsumen atau customer participation, akun brand tersebut akan 

memprovokasi reaksi emosional dari konsumen potensial untuk menguntungkan 

brand tersebut sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Manfaatnya begitu 

banyak, termasuk promosi produk dan pengenalan brand.  

Komunikasi melalui sosial media merupakan salah satu perantara untuk 

menjalin kedekatan pelaku bisnis dengan konsumennya. Perusahaan tidak lagi 

bersikap sebagai sebuah brand, melainkan hubungan dari orang ke 

orang. Memperlakukan seorang konsumen layaknya seorang teman akan 

membuat konsumen merasa diistimewakan. Saat pembeli ataupun calon pembeli 

merasa terpuaskan, pastinya mereka akan dengan sukarela merekomendasikan 

produk atau jasa tersebut kepada orang terdekat atau kerabat mereka (Kama, 

2018). 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Apakah Customer Participation  mempengaruhi Brand Satisfaction dan 

Brand Loyalty? 

b. Apakah Customer Participation  mempengaruhi Brand Loyalty? 
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c. Apakah Customer Brand Engagement  mempengaruhi Customer 

Participation, Brand Satisfaction dan  Brand Loyalty? 

d. Apakah Customer Brand Engagement mempengaruhi Customer 

Participation dan Brand Loyalty? 

 

1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan 

daripada penelitian ini ialah: 

a. Untuk mengetahui apakah Customer Participation  mempengaruhi Brand 

Satisfaction dan Brand Loyalty? 

b. Untuk mengetahui apakah Customer Participation  mempengaruhi Brand 

Loyalty? 

c. Untuk mengetahui apakah Customer Brand Engagement  mempengaruhi 

Customer Participation, Brand Satisfaction dan  Brand Loyalty? 

d. Untuk mengetahui apakah Customer Brand Engagement mempengaruhi 

Customer Participation dan Brand Loyalty? 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Akademisi: penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan variabel Customer Brand Engagement beserta faktor-faktor yang 

 mempengaruhinya. 
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1.4   Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap variabel Innovation Orientation sebagai 

variabel dependen serta metode yang digunakan dalam menganalisis 

data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 
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BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  

.  
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