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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna internet 

aktif di dunia, menurut lembaga riset pasar e-marketer, jumlah populasi netter 

tanah air mencapai 83,7 juta user pada tahun 2014, dan diperkirakan bakal 

mencapai 112 juta di tahun 2017. Secara keseluruhan, pengguna internet di 

dunia di proyeksikan akan mencapai 3,6 miliar pada tahun 2018 dan akan 

terus berkembang, dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa manusia di dunia 

akan mengakses internet setidaknya sekali setiap satu bulan. Berikut disajikan 

table data berikut: 

Tabel 1.1 

11 Negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak tahun 2015-2018 

(millions) 

Kebangsaan/ 

Kawarganegaraan 

(Nation/Citizenship) 

2015 2016 2017 2018 

1. China 669.8 700.1 736.2 777.0 

2. US 259.3 264.9 269.7 274.1 

3. India 252.3 283.8 313.8 346.3 

4. Brazil 113.7 119.8 123.3 125.9 

5. Japan 103.6 104.5 105.0 105.4 

6. Indonesia 93.4 102.8 112.6 123.0 

7. Russia 87.3 91.4 94.3 96.6 

8. Germany 62.2 62.5 62.7 62.7 

9. Mexico 65.1 70.7 75.7 80.4 

10. Nigeria 63.2 69.1 76.2 84.3 

11. UK 51.3 52.4 53.4 54.3 

Sumber: lembaga riset www.emarketer.com (2018)  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh we are social dan hootsuite, ada 130 

juta pendudduk Indonesia yang aktif menggunakan sosial media. Saat ini populasi 

jumlah penduduk Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa, dan pengguna internet aktif 

di Indonesia saat ini adalah 132,7 juta, bisa dikatakan hampir separuh populasi 

penduduk Indonesia menggunakan internet. Kesimpulan yang bisa di dapatkan 

yaitu bahwa pengguna internet tentu saja sudah mengenal sosial media dan pasti 

sudah pernah mengaksesnya. We Are Social menyebut bahwa ada 132,7 juta 

pengguna internet, 130 juta diantaranya adalah pengguna aktif di sosial media 

dengan tingkat penetrasi mencapai 49%. Berikut disajikan infografis pengguna 

aktif internet di Indonesia yang dirilis oleh we are social dan hootsuite. 

 

Gambar 1.1 Infografis Pengguna Internet di Indonesia, sumber: hootsuite.com 

Melihat infografis diatas dapat disepakati, rata-rata orang Indonesia 

menggunakan internet setiap harinya hingga mencapai 8 jam 51 menit. Kemudian 

untuk akses sosial media dapat disimpulkan bahwa rata-rata orang Indonesia 

mengakses hingga 3 jam 23 menit. Mengenai kecepatan koneksi internet, We Are 

Social mengatakan rata-rata kecepatan untuk fixed broadband mencapai 13,79 
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Mbps dan rata-rata kecepatan untuk mobile broadband mencapai 9,82 Mbps. 

Platform medsos yang paling digandrungi oleh orang Indonesia, di antaranya 

YouTube 43%, Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%, BBM 

28%, Twitter 27%, Google+ 25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 16%, Skype 

15%, dan WeChat 14%. Lalu dapat dilihat menurut perangkat yang biasa 

digunakan, We Are Social merilis unique mobile users mencapai angka 177,9 juta 

dengan tingkat penetrasi hingga 67%. Berikut disajikan infografis pengguna aktif 

social media di Indonesia yang dirilis oleh we are social dan hootsuite. 

Gambar 1.2 Infografis Pengguna Aktif Sosial Media di Indonesia, sumber: 

hootsuite.com 

Setiap perusahaan punya cara dan strategi tersendiri untuk bisa 

mengkomunikasikan produk mereka, untuk mengerti apa yang diinginkan 

konsumen dana pa yg dibutuhkan maka perlu adanya komunikasi dan pesan yang 

disampaikan. Setiap perusahaan selalu berinovasi dan mencoba strategi baru agar 

apa yang ingin disampaikan ke konsumen tepat sasaran. Cara yang paling tepat 

yaitu dengan metode pendekatan kepada setiap konsumen. Masyarakat saat ini 

mengalami perubahan pola pikir, kepekaan mereka oleh isu yang ada dan 
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mengupdate hal-hal yang baru menjadi sangat penting, kemudian isu sosial, 

pendidikan, ekonomi, maupun lingkungan punya tempat sendiri untuk 

diperhatikan masyarakat, begitu juga dengan kecepatan dan ketepatan informasi 

yang didapat. 

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan pola pikir masyarakat 

pada masa sekarang ini juga mempengaruhi terhadap strategi yang digunakan 

oleh perusahaan sebagai metode pendekatan kepada konsumen. Perubahan 

pola pikir masyarakat ini salah satunya adalah, kepekaan masyarakat terhadap 

isu lingkungan yang terjadi pada saat ini. Seperti isu terhadap lingkungan, 

sosial, pendidikan, dan ekonomi. 

Menurut Weller (2015) “Penelitian yang berfokus pada media sosial telah 

menghasilkan banyak hasil tentang interaksi dan dinamika antara individu dan 

perusahaan, namun masih dalam tahap awal, bahkan istilah media sosial 

memiliki definisi yang disepakati secara universal, dan tidak ada standar tipologi 

platform media sosial di mana semua orang setuju”. 

Menurut Boyd dan Ellison (2007) “Media sosial adalah bentuk komunikasi 

virtual yang penting di mana para peserta berbagi informasi, pengetahuan, dan 

memelihara ikatan sosial. Mereka didefinisikan sebagai ruang di mana pengguna 

membuat profil, mengartikulasikan dirinya dan berinteraksi dalam tingkat yang 

berbeda dengan orang lain, merek dan perusahaan”. Data terakhir dari facebook 

(2015) menyatakan “Selama bertahun-tahun terakhir media sosial seperti 

Facebook dan Instagram telah mengumpulkan jutaan anggota. Perkiraan terakhir 

menunjukkan 1,49 miliar pengguna aktif di Facebook dan 300 juta pengguna di 

Instagram”. 
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Pada sosial media konten menjadi topik khusus yang menjadi bagian penting 

dalam penelitian. “ada banyak metric sosial media yang ditunjukan dan ada 

kontroversi mengenai pilihan penggunaan indikatoryang tepat” Peters (2013). 

Menurut Luarn (2015) “Terlepas dari pembahasan tentang kegunaan setiap 

metrik untuk mencerminkan realitas bisnis, landasan bersama untuk penelitian di 

bidang ini adalah menggunakan data dari media sosial untuk memahami variasi 

variabel non-ekonomi, seperti suka, komentar dan saham”. 

Menurut Smith (2012) Sosial media merupakan alat interaksi yang digunakan 

perusahaan untuk mengkomunikasikan penciptaan profil individu dan 

perusahaan/merek. Pengguna dapat menggabungkan informasi pribadi dan 

profesional, mengunggah foto dan mengundang teman, sementara mereka dapat 

terhubung ke konsumen mereka dan mempublikasikan materi pemasaran 

terkait”. Profil merupakan bagian penting dalam langkah awal untuk bisa 

berkomunikasi dengan konsumen, kemudian selanjutnya adalah membuat konten 

yang menarik seperti, video, desain graphic, infografis, informasi, berita, atau 

tips untuk menjaga tingkat pengunjung. Ada 5 sosial media yang popular 

digunakan saat ini dan kharakteristiknya, dan berikut metrik disajikan dalam 

table berikut: 

Tabel 1.2 

Tabel Metrik Karakteristik Hal apa saja yang dilakukan di sosial media. 

 

Sosial Media 

Virtual 

 

Metrik Utama 

 

Kharakteristik Spesifik 

M. Ari Fahza. Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Masyarakat Batam Terhadap Media Sosial Perusahaan 
Produsen Sepatu Olahraga. 
UIB Repository@2019



6 

 

 
Universitas Internasional Batam 

Facebook 1. Komentar 

2. Suka 

3. Berbagi 

 

- Facebook group, fanspage, 

acara, dan iklan. 

- Penggunaan aplikasi 

- Menambahkan lebih dari satu 

pengguna ke messenger facebook 

Instagram 4. Komentar 

5. Suka 

 

- Post instagram berasal secara 

eksklusif dari smartphone dan 

tab. 

- Post image dan video pendek 

(hingga 15 detik) instastory. 

- Hasil post dengan editing 

seperti gambar ataupun video. 

LinkedIn 1. Komentar 

2. Suka 

3. Berbagi 

 

- hubungan professional, partner 

bisnis atau partner kerja. 

- Profil yang berisi informasi 

professional 

- Partisipasi dalam group. 

Twitter 1. Favorit tweet 

2. Kutipan tweet 

3. Berbagi 

(retweet) 

- Tweet, Pesan pribadi atau 

profesional dengan maksimal 

140 karakter 

 

 Youtube 1. Tidak Suka 

 

- Penciptaan dan interaksi 

dengan pribadi atau pihak 

ketiga - parties videos. 

 Sumber: Jurnal Does social media matter for post typology?  Impact of 

post content on Facebook and Instagram metrics. Limongi et al., (2017) 

 

Sosial media terbukti sukses menjadi daya tarik yang d igunakan o leh 

masyarakat  dalam ber in ternet , Facebook, Instagram, dan twitter menjadi 

sosial media yang memiliki peluang untuk berbisnis yang sangat bagus, dapat 

dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran digital, melalui upload foto-
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foto produk, dan memiliki h a l a m a n  fanspage yang menjadi semacam 

katalog digital untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk dan 

mengetahui informasi, dapat like, share, dan comment di postingan yang dirasa 

diminati dan berinteraksi lebih lanjut dengan hanya mengklik follow untuk 

mengetahui informasi. 

Sosial media saat ini bukan saja menjadi alat komunikasi, berbagi status 

ataupun update aktivitas kita sehari-hari, namun beberapa perusahaan telah 

melihat ada peluang besar sehingga menjadi salah satu media pemasaran yang 

sangat di perhitungkan, dengan adanya social media dapat memberi informasi 

dan mengedukasi masyarakat tentang produk mereka, tak hanya itu saja, kini 

transaksi juga lebih mudah dengan adanya sosial media. Badan pusat dan sarana 

informatika merilis jumlah presentase transaksi yang dilakukan melalui jual-beli 

online, beberapa produk yang diminati secara online antara lain, produk fashion, 

aksesoris, sepatu, hingga tiket perjalanan/transportasi, dan dari beberapa produk 

tersebut, informasi yang didapatkan juga melalui sosial media. Berikut adalah 

data jumlah presentase pembelian yang disajikan dalam table berikut: 

 

Tabel 1.3 

Transaksi produk yang sering dibeli di Indonesia hingga tahun 2016 

 

Kategori produk yang paling sering dibeli Presentase (%) 

1. Pakaian 45.8 

2. Aksesoris (Kacamata, Tas, Topi) 10.9 

3. Sepatu 6.7 

4. Tiket Perjalanan/Transportasi 4.7 
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5. Handphone 4.6 

6. Busana Muslim 3.5 

7. Kosmetik 3.5 

8. Aksesoris Elektronik (Headshet, Powerbank) 3.3 

9. Lainnya 17 

Sumber: Indonesian E-Commerce Association (2016) 

Salah satu produk yang sangat dekat dengan anak muda yaitu sepatu 

olahraga atau biasa kita sebut dengan sneakers, sepatu tersebut seolah menjadi 

trend dikalangan anak muda dan menjadi daya tarik sendiri di masyarakat. 

Perkembangan sneakers umumnya didorong oleh selebriti, influencer media 

sosial, dan pengaruh mainstream budaya rap, sehingga membuat sneakers 

menjadi tren global. Nama sneakers sangat besar di US, Eropa, maupun Asia. 

Di Indonesia sendiri sneakers mengalami perkembangan yang pesat, bisnis 

sepatu olahraga atau sneakers bahkan menjadi daya tarik sendiri untuk brand-

brand lokal bukan hanya bisnis perusahaan tapi juga individu yang bias meraup 

keuntungan dari sepatu tersebut. Perusahaan sekelas Adidas, nike, puma juga 

tidak mau ketinggalan dengan trend ini, mereka memadukan sepatu olahraga 

dengan desain yang lebih menarik dan mencolok bahkan untuk itu mereka berani 

mencari partner artis dan atlet untuk menjadi brand ambassador seperti Nike 

yang membuat sub bisnis Air Jordan untuk sepatu basket dan Cristiano Ronaldo 

untuk sepatu sepakbola. Seolah menjadi trend, sepatu olahraga bukan saja untuk 

dikenakan saat beraktivitas sport, namun juga dikenakan untuk kegiatan sehari-

hari, bahkan beberapa orang mengoleksi merek tertentu yang harganya selangit. 

Sosial media dan sepatu olahraga/sneakers sangat erat hubungannya dengan 

kaum milenial. Dalam hal ini penulis sangat ingin tahu lebih banyak tentang hal 
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tersebut, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dan mengambil judul 

mengenai “Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Sosial Media 

Perusahaan pada Produk Sepatu Olahraga di Kota Batam” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapatkan setelah melihat latar belakang diatas, maka 

penulis menyimpulkan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah attitude homophily berpengaruh positif terhadap social tie 

strength? 

2. Apakah status homophily berpengaruh positif terhadap social tie strength? 

3. Apakah social tie strength berpengaruh positif terhadap self-congruence 

with a liked brand? 

4. Apakah self-congruence with a liked brand berpengaruh positif terhadap 

brand loyalty? 

5. Apakah self-congruence with a liked brand berpengaruh positif terhadap 

brand love? 

6. Apakah self-congruence with a liked brand berpengaruh positif terhadap 

word of mouth? 

7. Apakah brand love berpengaruh positif terhadap brand loyalty? 

8. Apakah brand love berpengaruh positif terhadap word of mouth? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 
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1. Menganalisis pengaruh antara attitude homophily terhadap social tie 

strength  

2. Menganalisis pengaruh antara status homophily terhadap social tie 

strength  

3. Menganalisis pengaruh antara social tie strength terhadap self-congruence 

with a liked brand  

4. Untuk menganalisis pengaruh antara self-congruence with a ‘liked’ brand 

terhadap brand loyalty  

5. Untuk menganalisis pengaruh antara self-congruence with a ‘liked’ brand 

terhadap brand love  

6. Untuk menganalisis pengaruh antara self-congruence with a ‘liked’ brand 

terhadap word of mouth  

7. Menganalisis pengaruh antara brand love terhadap brand loyalty 

8. Menganalisis pengaruh antara brand love terhadap word of mouth  

 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk kita, khususnya penulis, baik secara praktis 

ataupun teoritis, manfaat nys adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penilitian ini akan memberikan pengetahuan bagaimana hubungan 

gambaran terhadap attitude & status homophily mempengaruhi kekuatan 

ikatan sosial (social tie strength) dan kesesuaian diri dengan merek yang 

disukai di sosial media (self-congruence with a liked brand) terhadap 

brand loyalty, brand love , & word of mouth.  

2. Bagi Perusahaan 
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Penlitian ini akan menjadi referensi bagi perusahaan yang bergerak di 

bidang fashion khususnya sepatu olahraga dalam mengembangkan strategi 

pemasaran untuk meningkatkan edukasi dan informasi ke pelanggan 

melalui target pasar dan sosial media selain itu juga menjadi bahan untuk 

memaksimalkan sosial media sebagai media pemasaran. 

3. Bagi Peneliti lain 

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan 

penelitian, baik sebagai pendukung dan penelitian yang akan diteliti di 

masa yang akan datang. 

 

1.4 Sistematikan Penulisan 

Secara garis besar penulis membuat gambaran untuk dapat melihat garis besar 

isi yang ada di dalam masing-masing bab, secara keseluruhan penulis membagi 5 

(lima) bab, adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Secara garis besar bab ini berisi tentang latar belakang kenapa 

dilakukannya penelitian, kemudian tujuan dan manfaat, dan 

sistematika pembahasan dan penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Secara garis besar bab ini berisi tentang model penelitian yang 

sudah di teliti, definisi variabel independen dan dependen, serta 

pengaruh variabel, model dan hipotesis. 

BAB III METODE PENILITIAN 

Secara garis besar bab ini berisi tentang rancangan penelitian, 

objek, dafinisi variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis, 

serta uji hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Secara garis besar di bab ini berisi tentang statisktik deskriptif 

responden yg telah di uji, hasil uji outlier, kualitas data, dan hasil 

uji hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Secara garis besar bab ini berisi seluruh kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian ini, selain itu terdapat keterbatasan dan 

rekomendasi. 
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