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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Internet dizaman digitalisasi kian hari berkembang semakin maju, 

pertumbuhan ini dibuktikan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan 

juga adanya usaha meningkatkan kecepatan layanan internet ini sendiri. Hal ini 

mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam kesehariannya, diantaranya cara 

berkomunikasi dan berinteraksi melalui sosial media yang semakin mudah serta 

dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. 

Perkembangan internet ini dibuktikan dari hasil yang dipaparkan APJII 

(Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia) bekerjasama dengan 

Teknopreneur, hasil survei ini memaparkan angka pertumbuhan internet mulai dari 

tahun 1998 – 2017 di Indonesia. Berdasarkan survei pertumbuhan pengguna 

internet didapatkan data bahwa pengguna internet mengalami kenaikan yang  

konsisten dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2017 ( APJII, 2017).  

Gambar 1.1 Hasil survei APJII 

 

Sumber : APJII (2018) 
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Gambar 1.2 Hasil survei APJII 

 

Sumber : APJII (2019) 

Menurut hasil survei terbaru APJII (2019) (Asosiasi Penyelengara Jasa 

Internet Indonesia) memaparkan hasil survei pengguna internet pada tahun 2017 – 

2018 mengalamani peningkatan sebesar 27.916.716 pengguna sepanjang tahun 

sehingga total pemakai internet aktif sampai penelitian ini dilakukan adalah 

sebanyak 171.176.716,8. Seiring berkembangnya internet, hal ini mempengaruhi 

cara berkomunikasi masyarakat. Salah satu media yang umum digunakan untuk 

berkomunikasi adalah sosial media itu sendiri yang juga merupakan salah satu 

media dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Menurut survei We Are 

Social yang diterbitkan pada Januari 2019 sebanyak 130 juta penduduk Indonesia 

aktif dalam penggunaan media sosial dan jumlah pengguna perangkat mobile 

sebesar 355,5 juta  (we are social, 2019).  

Sosial media adalah bentuk nyata dari suatu media yang baru dengan basis 

kemajuan teknologi yang merupakan pilar utama dalam penyaluran informasi di 

abad informasi ini, hal ini pula yang dimanfaatkan oleh banyak pihak dalam 

menginformasikan dan mempromosikan berbagai produk dan jasa yang mereka 
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tawarkan secara luas kepada masyarakat (Suryani, 2014).  Bruhn et al., (2012) juga 

menyatakan bahwa konsumen mulai berpindah dari penggunaan media tradisional 

seperti TV, radio, atau majalah dan mulai meningkatkan penggunaan pada sosial 

media untuk memperoleh informasi. 

Berdasarkan fakta - fakta diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sosial media merupakan salah satu media terbaik dalam melakukan promosi, salah 

satu produk yang dipromosikan disosial media adalah pakaian. Peneliti memilih 

produk pakaian karena produk pakaian masih menjadi produk yang paling banyak 

dicari, hal ini disebabkan pakaian adalah keperluan mendasar setiap individu yaitu 

sandang, pangan, dan papan. Pakaian sendiri merupakan kebutuhan pokok setiap 

individu ditambah dengan banyaknya media masa salah satu diantaranya adalah 

merdeka.com yang menyatakan produk busana masih merupakan produk paling 

laku nomor satu di bisnis online (Merdeka.com, 2018).  

Selain pakaian merupakan kebutuhan pokok, we are social, (2018) juga 

menggungkapkan bahwa salah satu kategori produk terbanyak yang dibeli melalui 

online seperti sosial media maupun media online lainnya adalah fesyen atau pakaian 

yaitu sebesar $ 2.466 Billion (dolar Amerika). Yang merupakan angka terbesar 

dibandingkan kategori produk lainnya. Menurut  Katadata.co.id, (2018) yang 

merupakan perusahaan riset dan media online, produk pakaian menjadi komoditas 

paling laku dan terbanyak diminati. 
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Gambar 1.3 Hasil survei we are social 

 

Sumber : we are social, (2018) 

Adapun sosial media yang akan peneliti teliti terdiri dari tiga sosial media 

paling aktif digunakan di Indonesia menurut survei dari (we are social, 2019) yaitu 

youtube sebesar 88%, facebook 81%, dan Instagram sebesar 80%. Penelitian ini 

akan dilakukan untuk target usia mulai dari 19 – 34 tahun, Peneliti menetapkan 

rentang usia ini karena merupakan usia yang paling mendominasi dalam 

penggunaan internet menurut survei dipaparkan APJII bekerjasama dengan 

Teknopreneur (APJII, 2018). 

ZHOU et al., (2016) turut mendukung penetapan target usia melalui 

penelitiannya yang berjudul Examining the Influence of Online Retailers’ Micro-

Blogs on Consumers’ Purchase Intention yang merupakan jurnal utama dari peneliti 

mentargetkan usia antara 16 sampai 33 Tahun dengan beberapa alasan diantaranya:  

1. Rentang usia ini adalah pengguna sosial media terbanyak.  

2. Mahasiswa memiliki keingginan kuat untuk belajar tentang berbagai merk online. 
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Gambar 1.4 Hasil survei APJII 

  

Sumber : APJII (2019) 

Ada banyak sekali faktor pendorong kesuksesan promosi melalui sosial 

media, dua diantaranya adalah brand equity dan purchase intention dalam riset 

ZHOU et al., (2016) menyatakan bahwa dua variabel ini berpengaruh dalam 

keputusan pembelian masyarakat terhadap suatu produk atau jasa.  Irshad (2010) 

menyatakan dalam penelitiannya brand equity memiliki pengertian sebagai sebuah 

nilai atau aset yang dimiliki oleh sebuah merek, sehingga brand equity mampu 

menentukan sikap calon konsumen terhadap merek tertentu. 

Sedangkan purchase intention diartikan variabel yang dipengaruhi dari 

variabel brand equity sehingga semakin tinggi brand equity dari suatu produk atau 

jasa akan mendorong semakin tinggi ketertarikan pengguna untuk membeli dan 

mengadopsi produk atau jasa (ZHOU et al., 2016). Menurut Deghani dan Tumer 

(2015) purchase intention adalah sebuah probabilitas di tangan pelanggan yang 

berniat untuk membeli produk tertentu, keputusan membeli ini juga dipengaruhi 

oleh nilai yang melekat pada produk.  
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Berdasarkan dua variabel brand equity dan purchase intention dalam 

penelitian ZHOU et al., (2016), yang mana jurnal ini juga merupakan jurnal utama 

dari peneliti. maka peneliti memutuskan mengangkat topik “Pengaruh Sosial 

Media Terhadap Brand Equity dan Purchase Intention pada Produk Pakaian 

di Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara perceived informativeness terhadap 

brand equity? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara perceived persuasiveness terhadap 

brand equity? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara brand equity terhadap purchase 

intention? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara perceived informativeness terhadap 

brand equity dengan variabel perceived usefulness sebagai moderasi? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara perceived persuasiveness terhadap 

brand equity dengan variabel perceived usefulness sebagai moderasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara perceived informativeness terhadap 

brand equity. 

Riko Indra Saputra. Pengaruh Sosial Media Terhadap Brand Equity dan Purchase Intention pada Produk Pakaian di 
Kota Batam. 
UIB Repository©2019



7 
 

 
  Universitas Internasional Batam 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara perceived persuasiveness terhadap 

brand equity. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara brand equity terhadap purchase 

intention. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara perceived informativeness terhadap 

brand equity dengan variabel perceived usefulness sebagai moderasi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara perceived persuasiveness terhadap 

brand equity dengan variabel perceived usefulness sebagai moderasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang peneliti berikan dari hasil penelitian yang Peneliti susun 

terbagi atas dua yaitu: 

a. Pihak pengusaha: Sebagai hasil maka ini dapat menjadi saran untuk pihak 

manajemen perusahaan sebagai pertimbangan untuk mengukur dan 

mengembangkan pengertian terhadap hal apa saja yang memiliki dampak 

pada meningkatnya niat beli konsumen dari hasil promosi yang dilakukan 

pada sosial media. 

b. Bagi akademisi: Penelitian yang dilakukan peneliti dapat menjadi sumber 

dan rujukan untuk penelitian kedepannya yang masih memiliki kaitan 

terhadap variabel minat pembelian konsumen dan berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Penulisan sistematika pembahasan ini untuk sebagai gambaran umum 

tentang isi dari setiap bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan bertujuan menjelaskan alasan kenapa penelitian ini 

dilakukan dan tujuan apa saja yang mendasari penelitian ini, serta apa 

saja dampak positif dari penelitian ini. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Penelitian seperti ini tentu saja bukan penelitian pertama dibidangnya, 

oleh karena itu dalam bab II dijelaskan penelitian yang telah dilakukan 

berbagai pihak dalam bidang yang sama, serta penjelasan mengenai 

hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Setiap penelitian memiliki metode yang digunakan dan setiap metode 

digunakan berdasarkan kebutuhan dari penelitian, dibab ini peneliti 

menguraikan mengenai metode apa saja yang akan digunakan. 

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dari penelitian akan berada di bab IV ini, karena dibab ini 

dijelaskan mengenai data serta hasil penelitian ini. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Sebagai bab terakhir dalam penelitian maka bab ini berisikan mengenai 

kesimpulan secara singkat mengenai penelitian, kerterbatasan yang 

menjadi hambatan dari penelitian, serta apa saja yang dapat 

direkomendasikan untuk penelitian berikutnya. 

Riko Indra Saputra. Pengaruh Sosial Media Terhadap Brand Equity dan Purchase Intention pada Produk Pakaian di 
Kota Batam. 
UIB Repository©2019




