BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang cepat dewasa ini telah berdampak
pada seluruh aspek kehidupan manusia. Masyarakat saat ini berada dalam era
digital, di mana semua kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan dengan
memanfaatkan teknologi yang semakin canggih perkembangan teknologi telah
berlangsung dengan pesat. Salah satu perkembangan teknologi yang telah
dirasakan oleh masyarakat adalah keberadaan internet. Media internet berdampak
besar pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali perkembangan pada dunia
bisnis dan pemasaran di Indonesia. Perkembangan internet tersebut ditandai
dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet pertahun.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Komunikasi dan
Informasi yang telah diolah kembali oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) diketahui bahwa di Indonesia saat ini pengguna internet di
Indonesia pada tahun 2017 mencapai 54,68% dari total populasi penduduk
Indonesia (Sumber APJII, 2017). Pertumbuhan pengguna internet dari ke tahun
terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.
	
  
	
  
	
  
	
  

1	
  
	
  

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 1998-2017
(Sumber APJII, 2017)

	
  

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup
signnifikan terutama dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Penggunaan internet
telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam berbagai
bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Pemanfaatan internet dibidang
ekonomi berdasarkan prosentasi aktivitas ekonomi sebagaimana ditunnjukkan
pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Pemanfaat Internet dalam Bidang Ekonomi
(Sumber APJII, 2017)
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Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa internet sangat efektif
dalam penggunaannya dibidang ekonomi terutama transaksi jual beli. Transaksi
jual beli menggunakan perantara internet selanjutnya lebih dikenal dengan istilah
jual beli Online. Internet secara luas dimanfaatkan oleh penggunanya terkait
dengan pencarian harga. Hal tersebut menjadi lumrah mengingat banyaknya
penawaran-penawaran yang diterima oleh konsumen. Keberadaan internet telah
mampu memudahkan aktivitas ekonomi melalui dukungan media sosial. Hal
tersebut terbukti dengan tingginya prosentase penggunaan internet untuk media
sosial sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Pemanfaatan Internet Terhadap Jenis Layanan yang Diakses
(Sumber APJII, 2017)

	
  

	
  
Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa media sosial menjadi
layanan yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Secara umum sosial
media didefinisikan sebagai media online yang mendukung interaksi sosial.
Sosial media menggunakan teknologi berbasis Web yang mengubah komunikasi
menjadi dialog interaktif (Khairuni, 2016). Media sosial menjadi program yang
paling digemari oleh masyarakat dikarenakan terdapat beberapa kelebihan dari
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media sosial diantaranya adalah memudahkan interaksi dengan lingkungan
sosial. Pengguna media sosial dapat dengan mudah mendapatkan informasi
terkait dengan hal-hal yang dicarinya. Oleh karena itu dewasa ini media sosial
dianggap sebagai media yang tepat untuk memperkenalkan produk kepada
konsumen (Hariningsih, 2013). Salah satu bentuk media sosial adalah instagram.
Instagram merupakan salah satu aplikasi atau fitur unggulan yang ada di
smartphone yang memudahkan pengguna untuk berbagi foto. Sistem sosial di
dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya atau
memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama
pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan
juga mengomentari foto-foto yang telah ditinggali oleh pengguna lainnya
(Khairunnisa, 2014).
Instagram menjadi salah satu aplikasi media sosial yang memberikan
layanan menarik dengan berbagi foto. Salah satu ciri menarik instagram adalah
bahwa ada batas foto ke bentuk persegi, mirip dengan gambar Kodak Instamatic
dan Polaroid yang sangat berbeda dengan rasio aspek 16:9 sekarang yang
biasanya digunakan oleh kamera ponsel (Salbino, 2014). Kelebihan instagram
yaitu banyak digunakan oleh semua kalangan jadi tidak susah lagi mencari pasar
di instagram, upload di instagram juga dapat memperindah foto kita karena ada
fitur editingnya, juga selain foto instagram juga memberikan fitur yang bisa menshare video, sangat cocok jika untuk mempromosikan atau memasarkan foto
produk sehingga mendukung dalam transaksi jual beli.
Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang
melibatkan penjual dan konsumen. Serta adanya produk yang diperjualbelikan.
Transaksi jual beli saat ini sangat berbeda dengan transaksi jual beli pada waktu
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dulu saat ini jual beli dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang, sehingga tidak
mengharuskan penjual dan konsumen untuk bertemu. Kegiatan belanja online
di sini adalah transaksi dimana calon konsumen dapat melihat terlebih dahulu
(produk) yang akan dibelinya melalui web yang ditawarkan oleh penjual.
Kegiatan ini sering disebut dengan searching (Widiyanto & Prasilowati, 2015).
Semakin

menguatnya

penggunaan

media

sosial

pada

akhirnya

dapat

menyebabkan perilaku konsumen mengalami perubahan pada saat ini maupun
masa mendatang sehingga memungkinkan munculnya theory planned behavior
(TPB).
Theory planned behavior (TPB) merupakan pendekatan alternatif untuk
memahami pengambilan keputusan konsumen diberikan oleh teori perilaku yang
direncanakan (Ajzen, 2015). Berdasarkan teori rencana perilaku dapat dipahami
beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian, meliputi: Behavioral
attitude, Subjective norm, Perceived behavioral control, Intention purchase atau
perilaku pembelian merupakan proses atau aktivitas ketika seseorang melakukan
pencarian, pemilihan, pembelian, pemakaian, dan pengevaluasian suatu produk
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Gabriel & Kolapo,
2015). Berbeda dengan penjelasan dari Peter & Olson bahwa Intensi perilaku
merupakan suatu rencana untuk melakukan satu perilaku atau lebih atau biasa
disebut sebagai rencana keputusan (Eryadi & Yuliani, 2016)
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma dan kontrol
perilaku konsumen dapat memberikan pengaruh terhadap niat pembelian (Wang;
Prasastyo, 2015; 2015). Muzaffar (2015) dan Canniere, et. al., (2009) yang
menunjukkan adanya pengaruh perceived behavioral control terhadap purchase
behavior. intention memiliki pengaruh terhadap behaviour. Hal tersebut didukung
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oleh Ajzen (2015); Muzaffar (2015) dan Prasastyo (2015) yang menunjukkan
adanya hubungan antara niat pembelian dengan perilaku pembelian.
Penelitian ini menggunakan akun instagram Ifurnholic sebagai objek
dalam penelitian. Ifurnholic merupakan sebuah akun dalam instagram yang
menjual furniture dengan omset penjualan yang tinggi. Penjualan furniture oleh
Ifurnholic memiliki perkembangan pesat karena dapat menjual 1000 box furniture
dengan harga satu juta. Akun Ifurnholic sebagaimana ditunjukkan pada gambar
1.4.

	
  

Gambar 1.4 Pemanfaatan Internet Terhadap Jenis Layanan yang Diakses
(Instagram Ifurnholic, 2018)
Berbelanja secara online memang dirasa lebih efisien dan cepat. Namun
disisi lain rerbelanja secara online juga memiliki banyak risiko. Turban, et. al.,
(2004) menjelaskan risiko yang dihadapi para konsumen online. Risiko pertama
adalah ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan gambar yang ditampilkan.
Ini umumnya terjadi karena gambar display selain sudah direkayasa juga sering
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di”sengaja” ditampilkan secara khusus dengan tampilan warna yang lebih
menggoda. Risiko kedua adalah rusaknya barang yang diterima. Rusaknya
barang ini selain mungkin karena rusak dalam pengiriman juga karena cacat
produksi. Risiko ketiga adalah kesalahan dalam pengepakan yang akan
memunculkan kesalahan order baik berupa warna, jumlah maupun tipe. Risiko
keempat adalah tidak terkirimnya barang karena hilang/terlambat (Widiyanto &
Prasilowati, 2015).
Pembelian secara online saat ini memang menjadi pilihan menarik
ditengah kesibukan individu. Di sisi lain pembelian furniture membutuhkan
kejelian dan kehati-hatian dalam memilih furniture. Pembelian furniture yang
dilakukan secara online membuat konsumen hanya dapat membuat persepsi
berdasarkan gambar, tanpa melihat fisik furniture itu sendiri. Berdasarkan
penjelasan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku pembelian di Instagram Ifurnholic. Adapun judul
penelitian tersebut adalah “Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
pembelian furniture di Instagram (Studi pada konsumen Ifurnholic)”.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Apakah behavioral Attitudes berpengaruh signifikan terhadap Intention
pelanggan Infurnholic?
2. Apakah subjective Norm berpengaruh signifikan terhadap Intention
pelanggan Infurnholic?
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3. Apakah perceived Behavior Control berpengaruh signifikan terhadap
Intention pelanggan Infurnholic?

1.3. Tujuan Penelitian
Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah
diuraikan, maka tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan behavioral attitudes terhadap
Intention pelanggan Infurnholic.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan subjective Norm terhadap
Intention pelanggan Infurnholic.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan perceived Behavior Control
terhadap Intention pelanggan Infurnholic.

1.4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang ingin dicapai melalui
penelitian ini diuraikan sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada civitas akademika secara khusus dan masyarakat
luas secara umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau
masukan bagi perkembangan ilmu manajemen terkait behavior attitude,
subjective

norm,

perceived

behavior

control,

intention

purchase.

Sehingga dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam
melakukan penelitian berkaitan dengan variabel tersebut dalam rangka
meningkatkan kemampuan manajemen.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan ataupun saran bagi pemangku kebijakan di
Infurholic dalam pengambilan keputusan untuk membuat kebijakaan yang
tepat bagi perusahaan. Hal tersebut terkait dengan perilaku pembelian
konsumen yang didasarkan pada Theory planned behavior (TPB),
sehingga dapat mengusahakan terciptanya Infurnholic yang lebih
berkembang. Adapun penelitian ini juga diharapkan dapat membantu
pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian
serupa.
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