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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah  

Pengguna internet pada zaman ini sudah menjadi rutinitas yang tidak bisa 

terpisahkan dikarenakan kemudahan akses yang diperoleh sehingga meningkatkan 

jumlah penggunaan internet pada setiap tahunnya. Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia menyatakan bahwa pada 2018 pengguna internet berjumlah 171,17juta 

jiwa penetrasi internet pada tahun lalu mencapai 64,8% jika di bandingkan dengan 

pengguna internet tahun 2017 maka pertumbuhan jumlah pengguna internet 

bertumbuh 10,12% atau 27,9 juta  (APJII, 2018). 

Internet yang merupakan sebuah media komunikasi menjadi berkembang 

pesar hingga sekarang. Menurut data yang berasal pada social media agency yang 

beraasal dari Kota singa yaitu We Are Social, tentang peningkatan statik di dunia 

digital, memperlihatkan adanya peningkatan pada masyarakat atau users dengan 

mendunia di tahun 2018 yang sudah tercapai 53% dengan kata lain sebesar 4.021 

milliar masyarakat yang menggunakan internet tersebut dari sejumlah populasi 

pengguna di dunia dimana sejumlah 7,5 miliar jiwa. Kemudian, pada tingkat 

masyarakat yang menggunakan perangkat mobile secara mendunia dalam 2018 

telah tercapai 68% dengan kata lain sebanyak 5.135 miliar penguna di dunia 

(Kemp, 2018). Indonesia memiliki jumlah populasi pengguna media sosial 

sebanyak 7,979 miliyar pengguna mobile 5,112 miliyar, pengguna internet 

sebanyak 4,388 miliyar  pengguna media sosial yang aktif sebanyak 3,484
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miliyar pengguna media sosial mobile 3,256 miliyar. Waktu mengakses media 

rata-rata  orang  indonesia menggunakan internet menggunakan perangkat apapun 

selama 8 jam 36 menit berdasarkan survey dari (We Are Social, 2019)  

 Data yang terdapat  pada Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 

(2018) masyarakat yang menggunakan internet umur rata-rata 15 hingga usia 19, 

sementara itu pengguna terbanyak kedua berada pada umur 20 tahun sampai 24 

tahun. Dan pada anak- anak yang berusia 5 tahun sampai 9 tahun juga pengguna 

internet bahkan mencapai 25,2% dari keseluruhan sample data tersebut (APJII, 

2018). 

Pada perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap orang 

memiliki akses internet kapanpun dan dimanapun mereka berada dan belanja 

online menjadi kegemaran setiap orang. Data APJII (2018) mengungkapkan 

adanya manfaat internet dalam melakukan transaksi pembelian secara online 

sejumlah 32,19% dan pada penjual online yaitu sejumlah 16,83%. 

Pada penelitian We Are Social (2018) menyatakan bahwa pengguna media 

sosial yang terdapat  di Indonesia yang telah meningkat hingga 130 juta orang 

melalui peningkatan sebesar 23% daripada yang sebelumnya, masyarakat yang 

menggunakan jejaring sosial sejumlah 132,7 juta masyarakat pada penetrasi sosial 

media yaitu 49%. Di Indonesia merupakan pangsa pasar alat kosmetik yang 

termasuk luas. Potensi pasar tersebut antara lain adanya peningkatan jumlah pada  

kaum remaja maupun kaum milenial, tren terbaru yang menjadi booming 

pada masyakarat yaitu dengan memakai produk alami atau kata dengan kata lain 

(back to nature).  
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Menurut data yang terdapat pada (ZAP Beauty Index, 2018) dari jumlah 

total sebesar 17.889 pada wanita di Indonesia, 46,6% yang cenderung menyukai 

kosmetik yang bermerek korea, dan diikuti oleh 34,1% sangat suka terhadap 

produk kecantikan dalam negeri asal Indonesia, selain itu juga sebanyak 21,1% 

lebih suka kepada kosmetik dari Negara  Jepang (Kompas Ekonomi, 2018).  

Salah satu hal juga yang terjadi di Indonnesia yaitu adanya kemunculan 

“Korean wave”. Korean wave ini meningkatkan sebuah popularitas yang berasal 

dari negara asal yaitu budaya Korsel atau KoreaSelatan pada seluruh penjuru 

dunia. Dan akibat adanya K-drama dan K-Pop di berbagai negara yang membuat 

masyarakat menjadi ngefans akan pesona kecantikan pada kecantikan pemeran K-

drama maupun K-pop, juga adanya brand ambassador yang juga turut 

memberikan inspirasi terhadap konsumen di indonesia untuk mempunyai kulit 

yang bersih dan sehat. 

 Euromonitor juga menemukan Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

product pada kosmetik dan personal care pada Indonesia dari tahun 2011-2015 

berada sekitar 15% pada pangsa pasar sebesar Rp 58,3 triliun. Sementara pasar 

pada produk skin care pada 2015 bernilai Rp 20,9 triliun dengan CAGR 22%.  

Bahkan pada website resmi Euromonitor memprediksi, pasar industri 

kecantikan Indonesia memungkinkan mendapatkan pertumbuhan terbesar 

dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain pada 2020 (Euromonitor, 2018).  

Di awal tahun 2019 total pengguna instagram sebanyak 56 juta atau 20,97% dari 

total populasi di indonesia data diambil dari (Cuponation, 2019). 
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Pada aktivitas Social Media Marketing tak lepas dari penggunaaan media 

sosial , dimana terdapat pertukaran atau sharing informasi tentang sebuah 

informasi yaitu  electronic word of mouth (e-WOM) yang terkandung dalam social 

media marketing dan pada produk brand image sangatlah penting dalam sebuah 

branding selain itu juga menjadi dampak purchase intention dan dengan adanya  

minat pembeli yang tinggi akan mendapatkan brand loyalty dari konsumen 

tersebut. Mengingat hal tersebut, pada penelitian ini bertujuan dalam mengetahui 

dampak yang terjadi dalam pembelian kosmetik yang berada di Kota Batam.  

 

1.2      Permasalahan Penelitian 

Pada uraian masalah dalam penelitian, dipenelitian dilakukan oleh penulis 

untuk meneliti seberapa banyak masyarakat yang menggunakan produk 

kecantikan dari Korea di Kota Batam dan melihat seberapa besar brand loyalty 

pada peminat produk kecantikan merek Korea. Dikarenakan munculnya “Korean 

wave”yang sampai di Indonesia maka dampak tersebut meningkatnya budaya dari 

Korea Selatan di Indonesia dan dengan adanya tontonan K-drama juga band 

terkenal dari Korsel yaitu K-Pop di berbagai negara dan juga adanya brand 

ambassador yang turut yang memberikan inspirasi terhadap konsumen indonesia 

untuk perawatan kulit dan memiliki kulit yang bersih dan sehat, maka dari itu 

penulis akan melakukan penelitian untuk seberapa besar pembelian produk 

kecantikan Korea melalui instagram dalam brand loyalty sebuah produk target 

penyebaran kuisioner di Batam. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam  penelitian kali ini dengan mengidentifikasi permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Supaya dapat diketahui adanya pengaruh social media marketing 

dengan purchase intention. 

2. Agar dapat diketahui adanya pengaruh dengan social media marketing 

terhadap brand loyalty. 

3. Agar dapat diketahui adanya pengaruh brand image dengan purchase 

intention. 

4. Agar dapat diketahui adanya pengaruh brand image dengan brand 

loyalty. 

5. Agar dapat diketahui adanya pengaruh purchase intention dengan 

brand loyalty. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam manfaat pada penelitian penulis sangat berharap hasil dari 

penelitian ini kepada para pengusaha dalam perusahaan maupun akademis, 

diantara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Harapan dari penulis penelitian ini bisa memberikan saran kepada 

perusahaan yang bergerak di bidang digitalisasi atau online dengan 

mempengaruhi keinginan dan dapat memberikan keputusan pada 
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konsumen dengan melakukan strategi pemasaran dan komunikasi yang 

baik pula.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian untuk memberikan acuan ataupun sebuah tambahan refrensi 

untuk mempermudah para peneliti selanjutnya di bidnag akademisi supaya 

bisa lebih mudah dalam melakukan sebuah penelitian kedepannya.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk menjelaskan serta memberikan sebuah detail dari garis besar pada 

pembahasan pada setiap bab, tentang rincian berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Memberikan penyampaian tentang latar belakang pada sebuah masalah 

pada topik pembahasan beserta juga pada tujuan dengan manfaat serta 

sebuah sistematika pembahasan dalam penelitian. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Memberitahukan sebuah kerangka teorits pada model penelitian, 

pengertian dalam variable dependen beserta hubungan antara variabel, 

juga pada sebuah rumusan hipotesis di dalam penelitian.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian tersebut memberitahukan rancangan sebuah 

penelitian, penelitian objek dan memberikan pada variabel yang 

mendefinisikanya, teknik pengambilan data serta metode data analisa. 
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BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN 

Pada analisa pembahasan agar membahas dan menjelaskan mengenai 

sebuah penelitian ddalam objek, analisis atas dasar sebuah data beserta 

hasil dari pengujian data dilakukan oleh penlis dengan menggunakan 

pengujian data PLS. 

 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

Pembahasan tersebut menjelaskan mengenai sebuah kesimpulan dari bab 

sebelumnya juga dalam keterbatasan penulis dalam membuat penelitian 

tersebut serta memberikan rekomendasi kepada peneliti yang akan 

datang jika ingin melakukan penelitian yang mempunyai kaitan dengan 

jurnal ini. 
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