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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah cepat,

salah satunya adalah kemajuan internet. Sejak awal kemunculannya, internet

memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat dan terus meningkat setiap tahunnya,

dikutip dari id.techinasia.com bahwa pengguna internet aktif di seluruh dunia kini

mencapai 3,17 miliar, dari tahun ke tahun pengguna internet bertumbuh hingga

7,6 persen. Pertumbuhan pengguna internet ini berdampak langsung terhadap

pertumbuhan pengguna media sosial, menurut sumber yang sama pengguna media

sosial saat ini mencapai 2,2 miliar, sedangkan pengguna mobile mencapai 3,7

miliar.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: www.apjii.or.id
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Berdasarkan kutipan dari data apjii menunjukan pertumbuhan pengguna

internet di Indonesia sangatlah cepat, bahkan APJII memproyeksikan pengguna

internet pada tahun 2015 sebanyak 139 juta pengguna internet, atau 50% dari

pendudukan Indonesia saat ini. APJII telah merilis jumlah pengguna internet

untuk tahun 2014 yang dikutip melalui tekno.liputan6.com mengungkapkan

bahwa pengguna internet untuk tahun 2014 sebanyak 88,1 juta pengguna internet.

Itu artinya bahwa pengguna internet mengalami kenaikan sebanyak 16,2 juta

dibandingkan dengan data tahun 2013 lalu yaitu sebanyak 71,9 juta pengguna

internet. Pertumbuhan internet yang cepat di Indonesia mempunyai berbagai

dampak, salah satunya berdampak terhadap perkembangan pengguna media

sosial. Menurut data we are social yang dikutip melalui www.techinasia.com,

pengguna media sosial ikut meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna

internet.

Gambar 1.2
Infografis Pengguna Internet Aktif

Sumber: www.techinasia.com

Menurut data we are social, pengguna media sosial yang aktif sebanyak 72

juta orang dan yang aktif menggunakan social media mobile sebanyak 62 juta

orang. Selain itu we are social pun merilis data social media yang paling aktif



3

digunakan. Data tersebut dapat di lihat pada gambar 1.2 Dengan Facebook

menjadi social media yang paling aktif digunakan dengan nilai 14%, lalu

whatsapp dengan 12% dan twitter dengan 11%.

Dengan berkembanganya pengguna aktif media sosial menjadi peluang bagi

para pebisnis untuk mempromosikan bisnis mereka melalui media sosial, salah

satu media sosial yang mendapat perhatian pada tahun 2015 adalah sosial media

instagram. Walaupun instagram mempunyai pengguna yang lebih sedikit jika

dibandingkan dengan facebook dan twitter, namun instagram mengalami

peningkatan sebanyak 100 juta pengguna menjadi 400 juta pengguna pada tahun

2015. Menurut riset yang dilakukan Global Web Index pada kuartal empat tahun

2013 yang dipublikasikan pada tahun 2014, instagram tercatat sebagai media

social yang memiliki pertumbuhan pesat dengan 23 persen, dibandingkan dengan

facebook yang memiliki pertumbuhan hanya sebesar 3 persen, hal ini menunjukan

bahwa instagram merupakan salah satu social media yang sedang diminati oleh

para pengguna internet khususnya para pengguna social media.

Gambar 1.3
Infografis Social Media Paling Aktif Digunakan

Sumber: www.techinasia.com
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Pertumbuhan internet berdampak terhadap pertumbuhan pengguna media

sosial khususnya instagram yang juga mulai membuat konsumen Indonesia

menyukai belanja online. Dengan melihat fenomena tersebut banyak para pebisnis

yang mulai menggunakan social media instagram sebagai media promosinya, hal

ini dapat dilihat dari survey yang dilakukan Nielsen Indonesia yang menyatakan

bahwa 78 persen konsumen online membeli produk fashion, 46 persen konsumen

online membeli produk mobile, elektronik 43 persen, buku dan majalah sebesar 39

persen, dan barang kebutuhan rumah tangga sebesar 24 persen. Hal ini

menunjukan bahwa social media khususnya instagram bukan sekedar media untuk

bersosialisasi, namun dapat menjadi media promosi bagi para pebisnis.

Vearst Jeans merupakan salah satu bisnis yang memanfaatkan social media

instagram sebagai media promosinya. Vearst Jeans merupakan bisnis yang

bergerak dibidang fashion di kota Bandung atau yang biasa disebut dengan bisnis

kreatif, pada awal berdirinya bisnis ini hanya menjual produk sejenis saja yaitu t-

shirt karena terkendala dengan biaya maka mereka masih mengandalkan promosi

melalui mulut ke mulut. Setelah melihat usaha terus berjalan lancar, Vearst Jeans

mulai menambahkan berbagai jenis produk pada usahanya dan juga mulai

memanfaatkan promosi melalui social media khususnya instagram sejak tahun

2013.

Tabel 1.1
Data Proyeksi Penjualan

Tahun Penjualan

2011 Rp. 53.705.165

2012 Rp. 82.353.904

2013 Rp. 437.613.090

2014 Rp. 839.102.730

2015 Rp. 721.501.922

Sumber: Vearst Jeans
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Dari data penjualan diatas dapat dilihat bahwa Vearst Jeans mengalami

kenaikan penjualan dari tahun 2011 – 2014. Namun Vearst Jeans mengalami

kenaikan penjualan yang sangat signifikan pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Kenaikan penjualan yang signifikan tersebut tidak lepas dari promosi yang

dilakukan melalui social media instagram pada tahun 2013 dengan nilai penjualan

sebesar Rp.437.613.090, dan tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2014

dengan penjualan sebesar Rp.839.102.730. Namun pada tahun 2015, vearst jeans

mengalami penurunan penjualan dengan nilai sebesar Rp.721.501.922. Penulis

melakukan Exploratory Research kepada 30 orang followers dari akun media

sosial instagram Vearst Jeans, dan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Hasil Exploratory Research

No Pernyataan Tidak Baik Cukup Baik Baik

1 Komunikasi media sosial instagram

Vearst Jeans

12 11 7

2 Informasi yang diberikan melalui

instagram Vearst Jeans

10 12 8

3 Testimoni konsumen terhadap

Vearst Jeans

12 10 8

4 Reputasi sosial media instagram

Vearst Jeans

7 12 11

Hasil data yang diperoleh melalui Exploratory Research menunjukan hasil

bahwa komunikasi sosial media yang dilakukan oleh Vearst Jeans kurang menarik

dan bahkan cenderung tidak menarik bagi konsumen, informasi mengenai produk

melalui media sosial instagram yang dilakukan oleh vearst jeans kurang baik

menurut konsumen, testimoni yang diberikan konsumen dinilai kurang baik oleh

konsumen, dan reputasi dari vearst jeans dinilai cukup baik dan cenderung dinilai

baik oleh konsumen, dari hasil data Exploratory Research yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa komunikasi melalui social media instagram yang dilakukan
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Vearst Jeans kurang baik dan kurang menarik. Hasil Exploratory Research yang

dilakukan dapat dikatakan berbanding lurus dengan penjualan Vearst Jeans yang

mengalami penurunan penjualan. Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut seberapa besar pengaruh

social media communication dan brand image terhadap purchase intention pada

konsumen Vearst Jeans. Sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan

penelitian dengan judul:

“PENGARUH SOCIAL MEDIA COMMUNICATION DAN BRAND IMAGE

TERHADAP PURCHASE INTENTION”.

1.2 Identifikasi Masalah

Industri kreatif clothing atau yang biasa disebut distro merupakan sebuah

bisnis yang sangat identik dengan kota Bandung, distro dapat ditemui hampir di

setiap sudut kota Bandung. Dengan jumlahnya yang banyak membuat persaingan

distro sangatlah ketat, berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan

permasalahan yang timbul sebagai pengaruh social media communication dan

brand image terhadap purchase intention. Oleh karena itu, penulis membatasi

ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh social media communication terhadap purchase

intention Vearst Jeans?

2. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention Vearst

Jeans?

3. Apakah terdapat pengaruh antara social media communication dan brand

image terhadap purchase intention Vearst Jeans?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menyelesaikan perkuliahan S1 Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan

Manajemen di Universitas Widyatama. Dengan diperolehnya data informasi dari

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang

bersangkutan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh social media communication terhadap

purchase intention Vearst Jeans.

2. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap purchase intention

Vearst Jeans.

3. Untuk mengetahui pengaruh social media communication dan brand image

terhadap purchase intention Vearst Jeans.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

penulis pada bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai social

media communication, brand image dan purchase intention.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana

pengaruh social media communication dan brand image terhadap purchase

intention, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi apakah social media

communication dan brand image yang dimiliki sudah baik, atau perlu

ditingkatkan.
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3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan, bahan referensi bagi

pihak yang tertarik dengan masalah yang penulis bahas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh Indonesia dengan objek penelitian

konsumen Vearst Jeans yang melakukan pembelian atau yang sudah melakukan

pembelian melalui instagram Vearst Jeans. Penelitian dilaksanakan dari Februari

2016 sampai skripsi ini selesai.


