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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat membuat banyak kemajuan dan

perkembangan di berbagai bidang industri dan kehidupan, salah satunya dibidang

teknologi komunikasi. Kini dengan didukunnya perkembangan era digital banyak

perusahaan berkompetisi untuk menciptakan keunggulan agar dapat bersaing. Kini

perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dituntut untuk dapat

berkomunikasi dengan para konsumen. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi

yang semakin cepat penggunaan internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat

ataupun dunia bisnis dalam memasarkan suatu produk.

Strategi promosi melalui internet khususnya social media menjadi salah satu

cara yang dianggap cukup praktis dan tidak membutuhkan banyak biaya serta dapat

menjangkau konsumen secara luas. Konsumen juga akan lebih mudah mencari

informasi yang mereka butuhkan melalui social media tanpa membutuhkan banyak

waktu dan usaha. Social Media yang saat ini sering digunakan Masyarakat untuk

memasarkan, dan menjual produk antara lain Facebook, Twitter, Instagram,

Pinterest, Kaskus, We Chat, Kakaotalk dan Line.
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Tabel 1.1

10 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia Tahun 2013

Peringkat Negara Pengguna
1 China 538 Juta
2 Amerika Serikat 245 Juta
3 India 138 Juta
4 Jepang 101,2 Juta
5 Brazil 88,4 Juta
6 Rusia 67.9 Juta
7 Jerman 67,4 Juta
8 Indonesia 55 Juta
9 Inggris 52,7 Juta

10 Perancis 52,2 Juta

( www. inet.detik.com )

Berdasarkan data yang diperoleh dari inet.detik.com Indonesia menduduki

peringkat ke delapan dari 10 Negara pengguna internet terbesar di Dunia, dengan 55

juta pengguna, di peringkat pertama ditempati oleh Negara China dengan 538 juta

pengguna, di peringkat ke dua ditempati Negara Amerikat Serikat dengan 245 juta

pengguna, di peringkat ke tiga ditempati Negara India dengan 138 juta pengguna dan

di peringkat ke empat ditempati Negara Jepang dengan 101,2 juta pengguna, di

peringkat ke lima ditempati Negara Brazil dengan 88,4 juta pengguna, di peringkat ke

enam ditempati Negara Rusia dengan 67,9 juta pengguna, di peringkat ke tujuh

ditempati Negara Jerman dengan 67,4 juta pengguna, diperingkat ke sembilan dan ke

sepuluh ditempati Negara Inggris, dan Negara Perancis dengan 52,7 juta penggun dan

52,2 juta pengguna.
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Gamba 1.1

Pengguna Jejaring Sosial di Indonesia Tahun 2014

( www.popularnow.wordpress.com )

Menurut data di atas penguna social media terbanyak di Indonesia adalah

salah salah satunya Facebook dengan 93% pengguna, di peringkat ke dua ditempati

Twitter dengan 80% pengguna, googel+ dengan 74% pengguna, Linkedin dengan

39% pengguna, dan Instagram 32% pengguna. Berdasarkan ke dua data tersebut hal

ini dapat dijadikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk dijadikan suatu sarana

mempromosikan produk, penyampaian informasi kepada konsumen, dan menjangkau

konsumen secara lebih luas lagi.

Social media yang digunakan perusahaan diakui dapat meningkatkan

pemasaran produk di berbagai wilayah dengan tidak membutuhkan biaya yang tinggi

untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Selain itu, social media kini telah

digunakan banyak perusahaan untuk menyampaikan informasi produk seperti posting

(memunculkan artikel yang dibuat ke social media ), tweet (komentar di twitter),

hastags (mengkategorikan topik tertentu di social media). Beberapa perusahaan besar
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telah menggunakan social media sebagai sarana pemasaran produknya diantaranya

Samsung,Coca- Cola, Unilever, dan masih banyak lagi. Sedangkan di dalam Kota

beberapa perusahaan yang telah menggunakan social media sebagai sarana promosi

antara lain produk makanan ringan Maicih, minuman Lokaliving, pancake Belah

Duren, dan masih banyak lagi. Penulis memilih salah satu dari produk tersebut yang

berasal dari Kota Bandung yaitu produk makanan ringan Maicih.

Pada tahun 2010, Reza Nurhilman memulai kerja sama dengan produsen

keripik pedas di kota Cimahi. Kegiatan produksi keripik pedas yang memiliki

beberapa level kepedasan dan baso goreng secara komersial sebagai industri rumah

tangga. Reza Nurhilman mulai mempromosikan melalui social media dengan

membuka akun pribadinya di Twitter dengan penggunaan hashtag #maicih.

Perusahaan ini meraih kesuksesan dan mulai dikenal masyarakat dengan merek

dagang Maicih pada Februari 2011. Reza Nurhilman bersama tim menggunakan akun

Twitter resmi dari perusahaan sebagai senjata utama pemasaran mereka. Info

penjualan produk secara resmi di infokan oleh akun Twitter perusahaan.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Maicih)
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Table 1.2 Data Penjualan Keripik Maicih Tahun 2010-2013

Bulan 2010 ( Rp ) 2011( Rp ) 2012 ( Rp ) 2013 ( Rp )
Januari - 15.000.000 949.021.757 2.217.600
Februari - 15.000.000 2.155.214.535 1.596.300

Maret - 30.000.000 2.782.706.515 1.781.100
April - 220.000.000 1.745.925.812 1.670.600
Mei - 1.000.000.000 1.665.294.903 2.213.000
Juni 5.000.000 4.000.000.000 1.983.896.481 1.152.200
Juli 7.000.000 4.000.000.000 2.214.726.852 -

Agustus 10.000.000 4.000.000.000 1.555.822.587 -
September 11.000.000 4.000.000.000 1.521.511.315 -

Oktober 15.000.000 4.000.000.000 1.721.031.854 -
November 15.000.000 4.000.000.000 1.371.715.901 -
Desember 15.000.000 4.000.000.000 1.668.833.601 -

Rata – Rata 11.142.857 2.440.000.000 1.777.975.176 1.771.800

P.T. Maicih Inti Sinergi 2013

Berdasarkan data di atas penjualan Keripik Maicih tahun 2010 sampai dengan

Semester 1 tahun 2013. Perkembangan penjualan tampak meningkat sejak dimulainya

produksi pada bulan Juni 2010 (lima juta rupiah), hingga sampai bulan Juni (empat

miliar rupiah) keadaan ini stabil hingga akhir 2011. Pada awal 2012 penjualan

menurun secara drastis hingga menyentuh angka di bawah 1 miliar. Pada bulan

Februari 2012 penjualan kembali naik dan mengalami naik turun hingga semester 1

2013. Secara umum rata-rata penjualan pertahun mengalami kenaikan pada tahun

2011 dan peurunan pada tahun 2012 dan 2013.

Namun, media promosi yang digunakan melalui social media ini sudah

banyak yang mengikuti sehingga mempromosikan produk maici dengan

mengiklankan produknya di social media menjadi memiliki banyak saingan yang

mempromosikan produk serupa, selain itu kini di social media telah banyak yang

mengatasnamakan Maicih atau memakai nama Maicih sehingga orang yang tidak

mengetahui akun resmi sesungguhnya menjadi kebingungan dan ada pula yang

dirugikan karena tertipu. followers bertanya-tanya ketika menemukan banyak akun
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Maicih di Twitter dan Facebook, diantanya @grosir_maicih, dan keripik pedas

maicih. Belum lama ini muncul akun-akun lain di twitter selain @maicih seiring

dengan mulai melambungnya produk penganan khas tersebut.

(http://keripikmaicihasli.wordpress.com/2013/06/13/maicih-diserang-maicih-palsu/).

Kini banyaknya penjualan maicih menggunakan mobil juga membuat

konsumen malas melakukan pembelian melalui social media yang membutuhkan

waktu lama untuk pemesanan. Turunnya penjualan Maicih ini salah satunya

disebabkan banyaknya produk-produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau

namun dengan rasa yang tidak berbeda jauh.

Penulis menganggap bahwa Keripik Maicih dapat mewakili objek penelitian

ini, dan apakah iklan melaui media sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakuan

peneitian yang berjudu ”Pengaruh Iklan Melaui Social Media terhadap

Keputusan Pembelian Produk Maicih”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasaran penjelasan latar belakang di atas maka penulis perlu

mengidentifikasi masalah yang timbul. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan

permasalahan dan pemperjelas arah penelitian sesuai dengan judul yang dikemukakan

di atas. Permasalahan yang akan di identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang pelaksanaan iklan melalui Social

Media yang dilakukan Maicih?

2. Bagaimana tanggapan konsumen tentang keputusan pembelian konsumen

pada produk Maicih?

3. Seberapa besar pengaruh iklan melalui Social Media terhadap keputusan

pembelian produk Maicih?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang pelaksanaan iklan melalui

Social Media yang dilakukan Maicih.

2. Untuk mengetahui tanggapan keputusan pembelian konsumen pada produk

Maicih.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan melalui Social Media

terhadap keputusan pembelian produk Maicih.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih

mendalam untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran khususnya

mengenai periklanan dan teori perilku konsumen.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini memberikan informasi

periklanaan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah mampu membuat

konsumen membeli produk Maicih.

b. Bagi pihak peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan tentang penerapan pelaksanaan teori yang selama ini

penulis dapatkan diperkuliahan serta pelaksanaan secara langsung di

lapangan khususnya yang berkaita dengan periklanan terhadan proses

keputusan pembelian pada konsumen.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah di Kampus Universitas

Widyatama yang berada di Jl. Cikutra no.24 , Bandung. Pada Bulan April 2014 –

Agustus 2014.


