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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pada masa globalisasi dan modernisasi sekarang, sebuah jaringan 

komunikasi global dimana menghubungkan milyaran jaringan secara terbuka 

dengan memanfaatkan sistem standar global Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol suite (TCP/ IP) merupakan pengertian dari internet. Fungsi 

internet yaitu sebagai media untuk berkomunikasi, bertukar sumber daya dan 

informasi, serta mengakses berita yang ada agar memudahkan penggunanya 

mendapatkan rangkaian berita terkini (“Serba Serbi Technology”, 2019).

Berdasarkan data pada bulan Januari 2020, jumlah pengguna internet di 

Indonesia mencapai 175,4 juta orang yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 

17% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 150 juta orang. Pengguna 

media sosial di Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 

2020 terdapat 160 juta orang pengguna media sosial, sedangkan pada tahun 2019 

terdapat 130 juta orang pengguna media sosial (“Digital in 2020”, 2020). Pada 

umumnya, penggunaan internet di Indonesia lebih dimanfaatkan ke arah bisnis 

ataupun interaksi sosial dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, dan aplikasi lainnya.

Perkembangan bisnis pada zaman digital seperti sekarang ini  

menimbulkan efek yang positif terhadap pertumbuhan dari penjualan produk 

barang dan jasa. Pertumbuhan yang dimaksud dapat ditinjau dari banyaknya 

bisnis-bisnis baru yang menciptakan berbagai produk barang dan jasa yang
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berkualitas, beragam, dan memiliki keunggulan untuk ditawarkan kepada 

pelanggan. Para perusahaan barang dan jasa tersebut memiliki segmentasi pasar 

tersendiri, banyak diantaranya yang mengalihkan perhatian kepada kalangan 

pelanggan kalangan menengah ke atas melalui komunitas media sosial yang ada 

dengan menawarkan produk bermerek mewah mereka yang berkualitas dan 

unggul (Ko & Megehee, 2012), sehingga pelanggan tertarik untuk membeli 

merek-merek yang tergolong mewah.

Bagi kosumen kalangan menengah ke atas, membeli barang mewah tidak 

hanya sekadar dianggap sebagai perolehan materialistik tetapi juga sebagai 

penghargaan terhadap nilai produk yang mendalam dan keahlian produksi buatan 

tangan yang luar biasa, serta sebagai identitas fashion di negara tertentu (Ko & 

Megehee, 2012; Kotler & Keller, 2016). Dengan demikian, menggunakan produk 

bermerek mewah berdampak pada aspek multi dimensional, seperti mencakup 

aspek keuangan, fungsional (keunggulan produk), individu (kesenangan pribadi), 

nilai sosial (gengsi dan status sosial), dan komponen lainnya (Ko & Megehee, 

2012).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perusahaan merasa bahwa motivasi yang 

mendorong pelanggan untuk mengonsumsi barang bermerek mewah adalah 

adanya kondisi kompleks dan didasarkan dari segi psikologis dari masing-masing 

pelanggan. Perusahaan juga berusaha untuk menarik perhatian pelanggan agar 

berbelanja melalui perantaraan media sosial. Pelanggan dapat membeli produk 

bermerek mewah di media sosial tanpa harus bertatap muka dengan pegawai toko. 

Dengan adanya media sosial di era modern ini semakin memudahkan pelanggan 

berbelanja online dalam berbagai aspek seperti waktu dan tenaga sehingga
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pelanggan mulai tertarik dan menimbulkan minat mereka untuk melakukan 

pembelian terhadap produk merek-merek mewah tersebut (Adam, Ofori, Okoe, & 

Boateng, 2018).

Perusahaan memanfaatkan penggunaan internet untuk mempromosikan 

produk-produk barang mewah mereka melalui media sosial yang tersedia dengan 

mendirikan komunitas barang bermerek mewah. Secara umum, dengan adanya 

komunitas khusus barang bermerek mewah ini di media sosial, para pengguna 

barang bermerek mewah mulai menjalin hubungan antara satu anggota dengan 

anggota lainnya. Mereka berbagi pengalaman tertentu mengenai merek, menjalin 

kepercayaan, memberikan dorongan positif pada interaktivitas, serta 

meningkatkan loyalitas merek sehingga menumbuhkan dan mengembangkan 

minat pembelian (Lee & Chelladurai, 2018).

Dalam rangka meningkatkan peningkatan penjualan produk barang 

bermerek mewah tersebut, perusahaan mulai membangun dan menjalin hubungan 

dengan pelanggan secara intens, mengembangkan identitas merek yang lebih unik, 

serta mencoba untuk menarik pelanggan melalui aspek simbolis dan emosional. 

Perusahaan barang bermerek mewah juga menciptakan gambaran  diri  yang 

positif bagi para pelanggannya (Zhao, Lee, & Copeland, 2019). Konsep 

multikomponen yang mencakup hubungan pelanggan dengan merek, produk, 

perusahaan, dan pelanggan lain dapat disebut dengan integration (integrasi merek) 

dalam masyarakat (Pappu & Quester, 2016). Ketika masyarakat terintegrasi 

dengan baik pada sebuah merek, pelanggan akan menjalin hubungan yang baik 

dengan pelanggan lain terkait merek tersebut (perceived interactivity). Pada saat 

yang sama, integration dalam masyarakat berkaitan dengan attitude (sikap),

Nadya Meylia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Satisfaction, Customer Loyalty, dan Purchase Intention pada 
Komunitas Barang Fashion Mewah di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



4 

Universitas Internasional Batam 

customer satisfaction (kepuasaan pelanggan), customer loyalty (loyalitas 

pelanggan), dan purchase intention (minat pembelian) (Kim & Lee, 2017).

Penelitian mengenai proses integration dalam komunitas sosial barang 

mewah belum banyak dilakukan di Indonesia khususnya di Kota Batam. Dengan 

demikian, perlu dilakukan penelitian tersebut agar dapat memberikan penjelasan 

mengenai hubungan integration yang melibatkan interactivity as a process,

perceived interactivity, dan attitude terhadap customer satisfaction, customer 

loyalty, dan purchase intention pada komunitas barang fashion bermerek mewah 

di media sosial.

2. Permasalahan Penelitian

Berikut ini masalah yang dapat diteliti terkait dengan latar belakang 

penelitian yang telah dilampirkan diatas adalah:

1. Apakah integration berdampak signifikan positif terhadap interactivity as 

a process?

2. Apakah interactivity as a process berdampak signifikan positif terhadap

perceived interactivity?

3. Apakah  perceived   interactivity   berdampak   signifikan  positif terhadap

attitude?

4. Apakah attitude berdampak signifikan positif terhadap customer 

satisfaction?

5. Apakah attitude berdampak signifikan positif terhadap customer loyalty?

6. Apakah attitude berdampak signifikan positif terhadap purchase intention?

Nadya Meylia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Satisfaction, Customer Loyalty, dan Purchase Intention pada 
Komunitas Barang Fashion Mewah di Kota Batam. 
UIB Repository©2020 



5 

Universitas Internasional Batam 

7. Apakah customer satisfaction berdampak signifikan positif terhadap

customer loyalty?

8. Apakah customer loyalty berdampak signifikan positif terhadap purchase 

intention?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh signifikan positif integration terhadap interaction as a process.

2. Pengaruh signifikan positif interaction as a process terhadap perceived 

interactivity.

3. Pengaruh signifikan positif perceived interactivity terhadap atitude.

4. Pengaruh signifikan positif attitude terhadap customer satisfaction.

5. Pengaruh signifikan positif attitude terhadap customer loyalty.

6. Pengaruh signifikan positif attitude terhadap purchase intention.

7. Pengaruh signifikan positif customer satisfaction terhadap customer 

loyalty.

8. Pengaruh signifikan positif customer loyalty terhadap purchase intention.

3.2 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian terkait dengan latar belakang, 

perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang dilakukan terbagi menjadi dua, 

yaitu:

1. Bagi Perusahaan: Menjadi dasar pertimbangan dalam menganalisis faktor 

apa saja yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan 

barang bermerek mewah.
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2. Bagi Peneliti: Memberikan informasi penelitian agar lebih memahami 

tentang faktor apa saja yang mempengaruhi customers satisfaction,

customer loyalty, dan purchase intention dari barang bermerek mewah 

pada komunitas barang bermerk mewah di media sosial.

3. Sistematika Pembahasan

Tahap ini dimana langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir. 

Pada tahap ini juga digunakan untuk memberikan gambaran jelas mengenai 

penelitian yang sudah dilakukan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang 

dapat menjadi landasan dalam menjadi jurnal pendukung studi 

penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti 

berdasarkan alasannya, jenis penelitiannya, desain, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data serta analisis data yang 

digunakan secara rinci.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan pembahasan dari berbagai hasil 

pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisi tentang temuan studi berupa kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil 

kesimpulan tersebut, dan juga terdapat keterbatasan dalam 

penelitian saat dilakukan.
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