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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih, 

internet telah memberikan fasilitas, kemudahan dan informasi bagi para 

penggunanya. Kemajuan teknologi informasi dapat dilihat dari jumlah pengguna 

internet yang terus menerus bertambah. Pada semester pertama tahun 2011, dicatat 

masyarakat di Indonesia yang menggunakan internet meningkat hingga 50juta 

orang dimana telah menyumbangkan sebanyak 8,5% dalam pengguna internet 

dunia (Wardhanie, 2012). 

Dengan kemajuan teknologi ini, sosial media telah berkembang menjadi 

sebuah alat yang tepat oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Dengan 

menggunakan sosial media, perusahaan dapat berinteraksi dengan para konsumen 

sehingga dapat menghasilkan berbagai ulasan langsung dan meningkatkan reputasi 

perusahaan dalam dunia bisnis (Poliakova, 2018). Menurut  Indika & Jovita  (2017), 

tujuan pemasaran melalui sosial media adalah untuk menumbuhkan Purchase 

Intention pada konsumen. Salah satu sosial media yang popular di masyarakat pada 

era ini adalah Instagram.  

Instagram merupakan sebuah sosial media yang digunakan untuk 

mengunggah foto dan video. Pada saat ini, Instagram telah menjadi gaya hidup 

dalam masyarakat. Banyak pengguna dari sosial media ini yang kerap memposting 

foto makanan sehingga penyebaran informasi melalui platform ini sangat ideal 

(Nugraha & Sudrajat, 2015). 
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Menurut Kurniawati & Arifin (2016), jumlah pengguna Instagram meningkat 

hingga satu juta hanya dalam kurun waktu dua bulan setelah sosial media ini 

pertama kali diluncurkan dan jumlah pengguna masih kian bertambah hingga saat 

ini. Banyak perusahaan yang kini memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk 

promosi bisnis dimana melalui promosi tersebut, perusahaan dapat 

memperkenalkan dan meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk tersebut 

(Syahbani & Widodo, 2017).   

 Dengan berkembangnya Instagram pada zaman ini, banyak perusahaan 

kuliner yang memanfaatkan Food Photography untuk mempromosikan produk 

makanan dan minumannya. Food Photography merupakan sebuah cabang fotografi 

yang memotret makanan dengan teknik tertentu secara detail untuk 

mempromosikan suatu produk. Untuk perusahaan kuliner, Food Photography 

merupakan sebuah metode yang tepat untuk meningkatkan Purchase Intention pada 

masyarakat (Mirabi, 2015).  

Purchase Intention merupakan suatu kondisi dimana membeli suatu produk 

dengan tingkat harapan tertinggi. Sebelum melakukan proses pembelian, konsumen 

akan melakukan suatu proses evaluasi dimana produk tersebut layak dibeli atau 

tidak. Purchase Intention dengan Brand Awareness yang kuat akan berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen. Oleh karena itu, promosi yang baik dapat 

meningkatkan purchase intention (Semuel & Setiawan, 2018). Menurut Mirabi 

(2015), Dengan memiliki Brand Image yang baik, maka presentasi pelanggan untuk 

membeli produk tersebut akan tinggi pula.  
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 Berlandaskan penjelasan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

menganalisis bagaimana pengaruh Food Photography dengan Purchase Intention 

pada kalangan mahasiswa. Sehingga, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH FOOD PHOTOGRAPHY DENGAN PURCHASE 

INTENTION DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS 

INTERNASIONAL BATAM”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan pada latar belakang di 

atas adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Food Photography mempengaruhi Purchase Intention produk 

di kalangan mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

2. Apakah Social Influence mempengaruhi Purchase Intention produk di 

kalangan mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

3. Apakah Instagram dapat mempengaruhi Purchase Intention produk di 

kalangan mahasiswa di Universitas Internasional Batam? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini, kuesioner akan disebarkan pada mahasiswa 

angkatan 2015, angkatan 2016, angkatan 2017, dan angkatan 2018 di 

Universitas Internasional Batam. 

2. Data penelitian akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan SPSS 

versi 23. 
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3. Kuesioner penelitian akan disebar dengan menggunakan media Google 

Form. 

4. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini 

adalah metode kuantitatif. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada latar belakang di atas adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Food Photography 

terhadap Purchase Intention pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Social Influence 

terhadap Purchase Intention pada mahasiswa di Universitas Internasional 

Batam. 

3. Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan Instagram dapat 

mempengaruhi Purchase Intention pada mahasiswa di Universitas 

Internasional Batam. 

4. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional Batam. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagi User 

a. Untuk mengedukasi masyarakat terutama mahasiswa mengenai 

pengaruh Food Photography terhadap Purchase Intention pada 

produk. 

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dengan melakukan suatu 

penelitian dan analisis data. 

b. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional 

Batam. 

3. Bagi Akademisi 

a. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

penelitian dan analisis data terutama terkait pengaruh Food 

Photography. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian seterusnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi 

alasan penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian yang akan diperoleh. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dan landasan teori yang menjadi dasar pendukung pada 

penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode-motode yang akan 

digunakan untuk memperoleh data dan menganalisis data, model 

penelitian, variabel penelitian dan teori uji yang akan dilakukan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan implementasi penelitian yang telah 

dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 23. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh melalui 

hasil penelitian setelah diimplementasi dan saran. 
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