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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, internet merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat dibutuhkan 

oleh setiap orang di dunia. Internet menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bahkan 

dapat di temukan hampir dimana saja. Hal ini di dukung oleh akses ke dunia internet 

yang semakin hari semakin meningkat dan juga perkembangan teknologi 

smartphone yang mendukung untuk penggunaan internet. Berdasar Tabel 1.1, 

perkembangan internet Indonesia dan perkiraan jumlah pengguna internet dunia. 

Indonesia termasuk dalam 10 besar pengguna internet dunia, tepatnya berada pada 

urutan ke 6 dengan peningkatan pertahunnya kurang lebih 10 juta pengguna. 

Tabel 1.1 Daftar pengguna internet dunia menurut eMarketer.com pada November 2014 

 

Sumber: eMarketer.com, November 2014 

 

Dengan bertumbuhnya internet, secara tidak langsung juga mendukung 

perkembangan media sosial. Salah satu media sosial yang saat ini sedang 
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berkembang degan sangat pesat adalah Instagram. Dapat dilihat pada Gambar 1.1, 

Instagram masuk dalam 10 besar media sosial yang ada di Indonesia.  

 

Gambar 1.1 Jumlah pengguna media sosial di Indonesia 

Sumber : id.techinasia.com Januari 2015 

Media sosial seperti Instagram memudahkan setiap pengusaha untuk 

menampilkan produknya dan dapat dengan cepat diketahui oleh orang yang sedang 

mencari produk tersebut. Dengan adanya Instagram membuat bisnis saat ini dapat 

menekan biaya untuk promosi yang sejak dahulu menjadi beban biaya yang sangat 

besar bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, didukung dengan 

semakin banyaknya jasa untuk pengiriman barang juga membuat bisnis dengan 

bantuan media sosial menjadi sebuah fenomena tersendiri bagi perusahaan – 

perusahaan saat ini. 

Peneliti akan meneliti mengenai social media marketing. Menurut Lavoie 

(2015 : 79), media sosial menjadi semakin populer sebagai bisnis dan komunikasi. 

Bisnis saat ini telah menyadari bahwa media sosial sangatlah penting untuk 

berkomunikasi secara pribadi dan dapat menerapkan strategi marketing yang tepat 

dan dapat meningkatkan citra dari merek yang digunakan. Lavoie (2015 : 79) 
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Instagram sendiri merupakan salah satu terobosan terbaru bagaimana cara 

menjangkau konsumen dan memperkuat merek dengan cara yang baru. Media 

sosial juga merupakan sarana promosi yang baik, menurut Hauer (dalam Arief 2015 

: 2) sosial media marketing adalah jenis model pemasaran internet untuk mencapai 

tujuan pemasaran dengan berpartisipasi dalam berbagai jaringan media sosial. 

Dengan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Instagram merupakan salah satu 

media sosial yang sangat potensial untuk digunakan para pengusaha untuk 

marketing maupun pengembangan citra merek usaha masa kini. 

Sketch merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang garmen, 

dengan produk yang dihasilkan berupa kaos dengan desain sablon pada bagian – 

bagian tertentu di kaosnya seperti di bagian depan kaos maupun di bagian lengan 

dan belakang kaos. Sketch berdiri sejak 2013 dan beranggotakan lima orang dari 

jurusan IBM Universitas Ciputra yaitu James Stephanus Handoko, Sidharta Putra 

Wijaya, Robeth Setiawan, Samuel Koerniawan, dan Honey Gabrielle. Saat ini 

produk yang dijual oleh Sketch adalah kaos dengan desain kata – kata pada bagian 

depan kaos dan juga berupa kaos pesanan sesuai dengan keinginan dari pelanggan, 

namun untuk kaos pesanan terdapat minimum order yaitu sebanyak 12 buah. Sketch 

juga menggunakan media sosial diantaranya Instagram sebagai sarana pemasaran  

guna menunjang citra merek dan meningkatkan penjualan, selain itu Sketch juga 

melakukan kegiatan kegiatan lain untuk menunjang hal tersebut. Kegiatan – 

kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Kegiatan yang dilakukan Sketch 
No Kegiatan Yang Dilakukan Sketch 

1 Periklanan Sketch memasang iklan dan menjuak pada lapak jual 

beli pada web online maupun pada media sosial. 

2 Promosi penjualan Sketch melakukan promo penjualan pada event – 

event khusus seperti pameran, natal, tahun baru, 

lebaran. Promo tersebut biasanya berupa diskon dan 

bonus – bonus pembelian. 

3 Hubungan masyarakat Mengikuti pameran – pameran dari berbagai 

penyelenggara. 

4 Penjualan personal Anggota Sketch melakukan penjualan dengan 

melakukan presentasi kepada calon pembeli di 

tempat yang telah di sepakati. 

5 Pemasaran langsung Sketch melakukan pemasaran langsung dengan 

menggunakan Line dan Instagram maupun 

menawarkan secara langsung kepada konsumen 

melalui telepon dan pengajuan proposal ke 

perusahaan perusahaan. 

6 Pemasaran dari mulut ke 

mulut 

Sketch menggunakan media Instagram sebagai 

media pemasaran dari mulut ke mulut karena media 

tersebut memiliki fitur komentar dimana antar 

pengguna dapat saling memberikan komentar dan 

promosi bagi Sketch. 

Sumber : Data primer Sketch yang diolah 2016 

Kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Sketch sejak perusahaan mulai 

berdiri ini dengan tujuan agar dapat meningkatkan penjualan dan segera mencapai 

titik Break Event Point atau balik modal. Setelah Sketch mencapai target tersebut 

Sketch menetapkan target per semesternya, namun hasil yang diperoleh tidak 

mencapai target yang ditetapkan. 

 

Grafik 1.1 Grafik Omzet Penjualan Sketch (dalam rupiah) 

Sumber : Data primer Sketch 2016 
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Hasil penghitungan penjualan Sketch secara konvensional dan secara online 

melalui media sosial Instagram dari Grafik 1.1 tersebut dapat dilihat proses 

penjualan dari Sketch. Terjadi tren yang meningkat pada semester awal namun 

terjadi penurunan ketika memasuki semester 5 padahal kegiatan penawaran di 

Instagram dan penawaran ke perusahaan - perusahaan tetap dilakukan dan 

ditingkatkan dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, omzet yang diharapkan 

masih jauh dari target yang di tetapkan yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 per 

semesternya.  

Bila dikaji lebih dalam, kontribusi penjualan secara online  menggunakan 

media sosial Instagram kurang lebih hanya mencapai 10% dari total penjualan 

secara keseluruhan, padahal melihat dari potensi penjualan secara online dari media 

sosial Instagram yang besar dan terus meningkat dari waktu ke waktu seharusnya 

dapat mampu memberikan hasil yang lebih banyak dan dapat menunjang 

pendapatan omzet yang terus meningkat. Dalam upaya peningkatan penjualan 

melalui penggunaan media sosial, menurut Hauer (dalam Arief 2015 : 3) ada 4C 

yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu : “Context, Communication, 

Collaboration, dan Connection”. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai sosial media marketing. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai Instagram meliputi context, communication, collaboration, dan 

connection dengan judul penelitian “Pengaruh Social Media Marketing Terhadap 

Minat Beli Konsumen Sketch”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah context dalam media sosial Instagram berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen Sketch? 

2. Apakah communication dalam media sosial Instagram berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen Sketch? 

3. Apakah collaboration dalam media sosial Instagram berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen Sketch? 

4. Apakah connection dalam media sosial Instagram berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen Sketch? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Apakah ada atau tidak pengaruh context dalam media sosial Instagram 

terhadap minat beli konsumen Sketch. 

2. Apakah ada atau tidak pengaruh communication dalam media sosial 

Instagram terhadap minat beli konsumen Sketch. 

3. Apakah ada atau tidak pengaruh collaboration dalam media sosial 

Instagram terhadap minat beli konsumen Sketch. 

4. Apakah ada atau tidak pengaruh connection dalam media sosial 

Instagram terhadap minat beli konsumen Sketch. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini memiliki manfaat yang dapat digunakan bagi 

perusahaan, bagi peneliti, dan bagi pihak lainnya 

1. Bagi perusahaan, dapat mengetahui sejauh mana sosial media 

marketing yang dilakukan memiliki dampak terhadap minat beli 

konsumen Sketch dan sebagai bahan evaluasi serta penerapan 

strategi perusahaan kedepannya dalam peningkatan penjualan 

produk maupun peningkatan profit usaha. 

2. Bagi pihak lainnya, sebagai ilmu pengetahuan dan sumber 

penelitian sekaligus bahan pustaka dalam menjalankan aktivitas 

maupun penelitian lainnya yang bersangkutan dengan sosial 

media marketing maupun terhadap minat beli. 

1.5 Lingkup Penelitian 

Lingkup dalam penelitian ini terletak pada pengaruh social media marketing 

meliputi 4C yaitu context, communication, collaboration, dan connection terhadap 

minat beli konsumen Sketch. Dalam penelitian ini secara khusus membahas media 

sosial Instagram. Data yang digunakan adalah data Sketch mulai dari awal 

berdirinya perusahaan tahun 2013 – sekarang. 

 

 

 

 

 

 


