
BAB 1  

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan kemajuan teknologi, terjadi perubahan gaya hidup yang 

terjadi pada masyarakat Indonesia. Banyak hal yang berubah ketika teknologi semakin 

diperbaharui dan memberikan pengalaman yang baik terhadap konsumen. Salah 

satunya adalah kemajuan yang signifikan terhadap dunia Internet di Indonesia. Banyak 

provider yang semakin membenahi baik servis dan produk mereka sehingga semakin 

menguntungkan konsumen dalam memilih paket data yang terbaik.  

Semakin baiknya layanan Internet yang merata diseluruh pelosok Indonesia 

menyebabkan masyarakat lebih memilih beralih menggunakan smartphone untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Dari riset digital menyebutkan bahwa ada 

100 juta pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2018. Salah satu platform yang 

digunakan adalah aplikasi sosial media. Aplikasi Instagram menjadi salah satu pilihan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. 

Aplikasi Instagram digunakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial 

seperti untuk membangun profile diri dan diikuti oleh banyak follower (Public Figure), 

tetapi juga sebagai media yang berhubungan dengan dunia bisnis. Banyak users dari 

Aplikasi Instagram yang menggunakan akunnya sebagai akun bisnis. Mulai dari 

menggunakan sebagai media promosi hingga sebagai media berjualan secara online. 

Tren ini banyak mengubah pemikiran perusahaan besar di dunia, dan menyebabkan 



sebesar 54 persen perusahaan besar telah menggunakan Instagram sebagai media 

promosi online. (Eryta, 2013).  

 Lebih mudah bagi seseorang untuk media pemasaran bagi produk mereka 

menggunakan aplikasi Instagram karena target utama adalah orang sekitarnya yang 

mencakup teman kerja di kantor kemudian saudara dsb. Interaksi tersebut membangun 

suatu komunikasi yang efektif antara penjual dan calon pembelinya dengan 

memberikan foto produk melalui akun Instagram sebagai katalog. Kemudian 

terbangunlah sebuah komunikasi pemasaran yang dapat menguntungkan penjual 

(Ariestya, 2016). 

Komunikasi pemasaran adalah cara interaksi yang dapat penjual dan pembeli 

lakukan dimana sangat membantu dalam penentuan langkah di bidang pemasaran, serta 

memberikan arahan pertukaran supaya melegakan semua pihak dengan cara 

memberikan arahan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Dengan demikian maka arti 

dari interaksi diatas memberikan pernyataan bahwa komunikasi pemasaran adalah 

informasi yang dijalankan antara pribadi atau lembaga yang bersangkutan dalam 

kegiatan pemasaran. Dalam proses komunikasi antara lembaga maka terdapat unsur 

komunikasi didalamnya. Kegiatan komunikasi dapat terjadi apabila didukung oleh 

adanya isi pesan yang baik, jalur komunikasi dan penerima, serta sumber yang jelas. 

(Lamb, 2012, p. 474) 

Dengan demikian peneliti akan mencoba menganalisa pengaruh Trust, 

Perceived Usefulness, dan Consumer Satisfaction terhadap penggunaan Aplikasi 

Instagram sebagai media transaksi jual beli. Peneliti akan melakukan analisa dengan 



menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai metode penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih metode Technology Acceptance Model  (TAM) 

karena dengan menggunakan metode ini peneliti bisa mengetahui bagaimana minat dan 

perilaku dari pengguna dalam menggunakan teknologi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu dari penjelasan poin latar belakang diatas telah diputuskan 

bahwa peneliti merumuskan masalah sebagai pembahasan dalam penelitian ini. 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan  

aplikasi Instagram sebagai media transaksi jual beli? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan aplikasi Instagram sebagai media transaksi jual 

beli? 

3. Hubungan mana saja yang berpengaruh signifikan positif 

terhadap penggunaan aplikasi Instagram sebagai media 

transaksi jual beli? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan ini memiliki batasan-batasan penelitian 

sehingga penjelasan pada penelitian ini tidak melebar terlalu jauh. 

Peneliti hanya melakukan penelitian kepada pengguna aplikasi Instagram 

berbasis mobile. 



Peneliti hanya menggunakan metode Technology Acceptance Model 

(TAM) dalam pelaksanaannya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam 

penelitian yang ditulis ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut, yaitu : 

Penelitian tersebut bertujuan dalam mengetahui variabel apa yang 

memberikan pengaruh paling besar terhadap penggunan aplikasi Instagram 

sebagai media transaksi jual beli.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulisan Penelitian tersebut mempunyai manfaat sebagai berikut : 

Mendapatkan pengetahuan tentang perilaku konsumen dalam membeli 

suatu produk, sehingga peneliti bisa menerapkannya pada dunia kerja setelah 

lulus. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Dalam melakukan penulisan tugas akhir peneliti menemukan beberapa metode 

yang akan dipakai, yaitu: 

1. Memahami secara mendalam aplikasi Instagram beserta kegunaannya. 

2. Melakukan study literatur mengenai teori Technology Acceptance Model 

yang dibutuhkan untuk Analisis Pengaruh Perceived Usefulness, Trust, 



Consumer Satisfaction, dan Intention to Use Pada Penggunaan Aplikasi 

Instagram Sebagai Media Transaksi Jual Beli. 

3. Menentukan sampel dan populasi. 

4. Merancang kuesioner dan menyebarkan kepada sampel yang telah 

ditentukan. 

5. Menganalisa Trust, Perceived Usefulness, Consumer Satisfaction pada 

Aplikasi Instagram menggunakan kuesioner dan teori TAM. 

6. Membuat kesimpulan dari hasil analisa yang telah didapatkan. 

7. Membuat laporan penelitian.  

1.7 Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Proses dalam sistematika penulisan pembuatan skripsi ini telah dibagi menjadi 

beberapa bab, yaitu : 

BAB 1 : Pendahuluan 

Dalam penulisan bab ini mempunyai isi sebagai berikut : latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan tugas akhir dan sitematika penulisan tugas akhir. 

BAB 2 : Landasan Teori 

 Pada pembahasan bab 2 berisikan terminologi dan landasan-landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian.  



BAB 3 : Metode Penelitian 

 Pada pembahasan bab 3 berisikan langkah apa saja yang dipakai didalam 

sebuah penelitian.  

BAB 4 : Analisa Data 

 Pada pembahasan bab 4 berisikan tentang proses analisis data yang sudah 

didapatkan oleh peneliti serta bagaimana peneliti membahas data yang telah 

terkumpulkan . 

BAB 5 : Tentang Hasil Uji 

 Pada bab ini membahas tentang hasil data yang telah diuji menggunakan SPSS. 

BAB 6 : Kesimpulan Dan Saran 

 Pada pembahasan bab 6 berisikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian. 

 


