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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan seiring perkembangan teknologi, saat ini salah satunya ialah 

internet, yang secara tidak langsung juga mengubah interaksi dalam teknik 

pemasaran yang sebelumnya harus melalui tatap muka (face-to-face) saat ini tidak 

perlu tatap muka melainkan dapat melalui layar gadget (screen-to-face) digital 

marketing. Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan peringkat 6 dalam 

menyumbang pengguna internet aktif yaitu sebanyak 123 juta dari total pengguna 

internet seluruh dunia (Kominfo, 2018). 

Tabel 1.1  

Jumlah Pengguna Internet 10 Besar di Dunia Tahun 2016-2018 

          No.        Negara 2016 2017 2018 

1 China 700.1 736.2 777.0 
2 US 264.9 269,7 274,1 
3 India 283,8 313,8 346,3 
4 Brazil 119,8 123,3 125,9 
5 Japan 104,5 105,0 105,4 
6 Indonesia 102,8 112,6 123,0 
7 Russia 91,4 94,3 96,6 
8 Germany 62,5 62,7 62,7 
9 Mexico 70,7 75,7 80,4 
10 Nigeria 69,1 76,2 84,3 

Sumber: Kominfo (2018) 

Seiringnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga di imbangi 

dengan bertumbuhnya pengguna smartphone. Disampaikan pula bahwa 

smartphone saat ini memberikan kelebihan pada penggunanya dalam mengakses 
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internet kapanpun dan dimanapun. Pada tahun 2016 pengguna smartphone di 

Indonesia mencapai angka 65.2 juta, tahun 2017 mencapai angka 74.9 juta, tahun 

2018 mencapai angka 83.5 juta dan pada awal tahun 2019 mencapai angka 92 juta 

serta akan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini (Katadata, 2019). 
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Gambar 1.1 Grafik Pengguna Smartphone di Indonesia 

Sumber: Katadata (2019) 

Berdasarkan dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia pada tahun 2018 sebesar 19.1% alasan pengguna smartphone 

mengakses layanan internet ialah untuk mengakses sosial media dan alasan 

lainnya sebesar 16.4% alasannya untuk mengakses search engine (browsing) dan 

juga ada 15.2% alasannya untuk mengisi waktu luang (APJII, 2018). Dilihat dari 

pertumbuhan pengguna internet dan juga smartphone bisnis e-commerce telah 

menjadi satu dari sekian banyak bisnis yang menjanjikan di Indonesia dan juga 

jumlah pertumbuhan pengguna kartu debit/kredit dan juga pertumbuhan dari 
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tingkat kepercayaan dari konsumen saat ini untuk berbelanja secara online telah 

meningkatkan transkasi online di Indonesia (Idea, 2013). 

Dalam pertumbuhan e-commerce di Indonesia media sosial memiliki 

peranan penting karena media sosial memberikan kemudahan dan juga manfaat 

yang besar bagi para pemasar karena menjalankan bisnis secara online tidak 

memerlukan biaya modal yang besar namun bisa dapat memberikan hasil yang 

besar pula dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia yang seiring jalannya waktu 

berubah menjadi sibuk dan membuat masyarakat menginginkan hal-hal yang 

praktis dan efisien yakni dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, 

Facebook atau Twitter sebagai alternatif dalam berbelanja yang praktis dan 

efisien. 

Salah satunya ialah Instagram yang merupakan salah satu media sosial 

yang banyak digunakan di Indonesia. Instagram diluncurkan dan diresmikan oleh 

Kevin Systrom dan Mike Krieger pada 6 Oktober 2010. Pada April 2012 

Instagram diakuisisi oleh Facebook, Instagram memberikan fitur pada 

penggunanya supaya dapat membagikan atau mengunggah foto atau video kepada 

pengguna Instagram lainnya dan juga ada fitur Instagram stories yang 

memberikan para penggunanya untuk dapat membagikan atau mengunggah foto 

atau video yang berdurasi 15 detik yang memiliki durasi selama 24 jam. Jika 

lewat dari 24 jam maka akan terhapus otomatis, fitur ini diluncurkan dan 

diberlakukan oleh Instagram sejak Agustus 2016. Instagram sendiri dapat 

diperoleh secara gratis oleh para pengguna smartphone Android dan iOS. Sejak 

peluncurannya Instagram pada tahun 2018 penggunanya mencapai angka 800 juta 
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dan Indonesia menempati urutan ke-3 dalam jumlah pengguna aktif Instagram di 

dunia (Katadata, 2018). 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1.2 Perubahan Logo Instagram pada Tahun 2016 Sebelum dan Sesudah  
 
Sumber: Instagram (2016). 

Berdasarkan dari hasil survey Hootsuite (2018) mengenai sosial media di 

Indonesia bahwa aplikasi Instagram menduduki peringkat ke 4 dengan persentase 

80% sebagai sosial media yang paling sering diakses di Indonesia dengan jumlah 

pengguna Instagram yang aktif dan selalu melihat iklan di Instagram sebesar 62 

juta pengguna dan Instagram yang memiliki pertumbuhan dan peningkatan dalam 

periklanan sebesar 5.1% per kuartal. 

Maka saat ini mengelola bisnis di Instagram itu sangat mudah. Tidak heran 

banyaknya toko online Instagram yang saat ini menjamur dan melakukan proses 

pemasarannya dari Instagram karena pertumbuhan toko di Instagram sangat 

banyak maka persaingan yang ketat antar toko online pun muncul. Oleh sebab itu 

pemilik bisnis online membutuhkan strategi dan rencana terbaik dalam upaya 

brand equity meningkat untuk tokonya, sehingga dapat lebih maju dan unggul 

dibandingkan dengan kompetitor. 
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Contoh teknik strategi pemasaran yang sering dilakukan oleh toko online 

adalah dengan celebrity endorsement. Strategi celebrity endorsement ini bertujuan 

untuk dapat menarik perhatian dari calon konsumen serta meyakinkan melalui 

orang yang dapat dipercaya, dikenal ataupun disukai oleh calon konsumen tetapi 

strategi ini bukanlah hal yang baru dalam pemasaran, karena strategi ini umumnya 

dihubungkan dengan selebritis yang memberikan review atau testimoni tentang 

suatu produk atau merek. Akan tetapi di Instagram, endorsement tidak dilakukan 

oleh selebriti Instagram yang berprofesi dan bekerja di dunia hiburan tapi juga 

dilakukan oleh selebriti Instagram yang berasal dari khalayak masyarakat umum 

yang terkenal akan kreatifitas atau konten menarik yang dibuat dan dibagikan ke 

Instagram oleh mereka. Selebritis Instagram ini memiliki latar belakang yang 

berbeda seperti misalnya mahasiswa, pegawai swasta, bahkan sampai dengan ibu 

rumah tangga dll. Kata “selebriti” ini diberikan pada mereka karena terkenalnya 

mereka di Instagram dan juga memiliki jumlah fans yang banyak seperti layaknya 

selebriti terkenal di Indonesia. 

Jumlah dari pengikut selebriti Instagram ini banyak dan mempunyai 

popularitas dan juga kredibilitasnya masing-masing membuat mereka dipercayai 

oleh orang-orang yang memiliki bisnis online untuk melakukan endorsement.  

Berdasarkan dari penelitian dari Madiawati., et al (2018) celebrity endorser 

(selebgram) berkontribusi dengan 78,06% kategori tinggi (dapat dilihat pada 

gambar berikut) terhadap produk yang di iklankan di Instagram. Kredibilitas 

selebriti untuk produk dapat masuk ke tiga hal yaitu tren, membuatnya sangat 

menguntungkan dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen. 
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Tabel 1.2 

Kategori Persentase Pengaruh dari Endorsement 

 
                           Persentase                       Kategori  

       20% - 36%   Very Low 
> 36% - 52%   Low 
> 52% - 68%   Quite High 
> 68% - 84%   High 
> 84% - 100%   Very High 

 
Sumber: Madiawati et al., (2018) 

Endorser credibility bergantung pada characteristic celebrity sebagai 

model suatu iklan mencakup daya tarik (atractiveness) daya tarik yang bukan 

hanya sekedar dari fisik, akan tetapi juga dari ilmu pengetahuan, kepribadian dan 

gaya hidup. Kepercayaan (trustworthiness) yang mengarah ke kejujuran & 

integritas karena sebagai sumber harus mendapat kepercayaan. Keahlian 

(expertise) yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

seorang selebgram yang berkaitan dengan iklan/endorsement yang akan 

dikerjakan (Dwivedi et al., 2015). 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas terlihat bahwa besarnya pengaruh 

endorser credibility terhadap brand equity pada pengguna Instagram maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :  

a. Adakah pengaruh yang signifikan diantara endorser credibility pada 

brand equity ? 
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b. Adakah pengaruh yang signifikan diantara endorser credibility pada 

self-brand connection ? 

c. Adakah pengaruh yang signifikan diantara self-brand connection pada 

brand equity ? 

d. Adakah pengaruh yang signifikan diantara endorser credibility pada 

brand equity melalui endorser-brand congruence ? 

e. Adakah pengaruh yang signifikan diantara endorser credibility pada 

self brand connection melalui endorser-brand congruence ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh endorser credibility terhadap brand 

equity. 

b. Untuk mengetahui pengaruh self-brand connection terhadap brand 

equity. 

c. Untuk mengetahui pengaruh self-brand connection terhadap brand 

equity. 

d. Untuk mengetahui pengaruh endorser credibility terhadap brand 

equity melalui endorser-brand congruence. 

e. Untuk mengetahui pengaruh endorser credibility terhadap self-brand 

connection melalui endorser-brand congruence. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Diharapkan penelitian saat ini dapat mampu membagikan 

pengetahuan bagi manajemen mengenai faktor yang mempengaruhi 

endorser credibility  terhadap brand equity. 

2. Konsumen 

Diharapkan dari penelitian saat ini dapat membantu konsumen 

teliti atas pemilihan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

3. Akademisi 

Penelitian ini agar menjadi informasi, pertimbangan & referensi 

untuk para akademisi pada saat melangsungkan penelitian yang sejenis 

pada masa depan. Selain itu hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

mengenai faktor yang memengaruhi endorser credibility terhadap brand 

equity. 

1.4 Sistematika Pembahasan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Di Bab l menyajikan latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan, 

manfaat, dan juga sistematika dari pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Di Bab II menyajikan rancangan dari penelitian, objek penelitian, defisini 

variable, teknik pengumpulan & metode analisis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Di Bab III berisi mengenai rancangan, objek penelitian, definisi variable 

operasional, metode analisa data, teknik pengambilan dan uji kualitas data, 

metode analisa data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi mengenai deskripsi dari objek penelitian, statistika 

deskriptif, uji kualitas dari data, uji dan juga analisis hipotesis hasil 

penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi dari  

penelitian. 
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