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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Watie (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Komunikasi dan 

Media Sosial (Communication and Social Media)” menyebutkan bahwa seiring 

dengan berkembangnya dunia teknologi, maka media sangat berkembang. Pada 

masa sekarang ini, hampir semua orang mengikuti perkembangan media, media 

seakan-akan menjadi bagian di dalam kehidupan manusia saat ini.  

 

Gambar 1.1 Social Media Use 

Sumber: wearesocial.com, 2018 

Menurut Zarrella (2010) mengatakan bahwa media sosial adalah situs web 

yang menjadi wadah untuk orang-orang dapat melakukan komunikasi dengan 

teman mereka, baik teman yang mereka kenal melalui online maupun offline. 

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 pengguna aktif yang menggunakan media sosial di 

negara Indonesia pada tahun 2018 mencapai 130 juta pengguna dengan total dari 
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populasi yaitu 49% dan 120 juta pengguna mengakses media sosial menggunakan 

ponsel seluler dengan total dari populasi yaitu 45%. Menurut Indika dan Jovita 

(2017) mengatakan bahwa munculnya berbagai macam aplikasi media sosial 

dapat dijadikan masyarakat Indonesia peluang dalam melakukan sebuah usaha. 

  

Gambar 1.2 Media Sosial dengan Pengguna Aktif Terbesar di Indonesia 

Sumber: Databoks, 2016 

Pada Gambar 1.2 peringkat tiga besar media sosial dengan jumlah 

pengguna aktif terbanyak di Indonesia adalah yang pertama Youtube, kedua 

Facebook, dan ketiga Instagram. Sedangkan Line menduduki peringkat kedelapan. 

Dimana Royale Hat Co menggunakan media sosial Instagram dan Line@. 
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Gambar 1.3 Instagram dan Line@ perusahaan Royale Hat Co 

Sumber: Instagram dan Line@, 2019 

Dapat dilihat pada Gambar 1.3 Royale Hat Co adalah start-up business 

yang menggunakan media sosial Instagram dan Line@. Royale Hat Co adalah 

perusahaan berbasis fashion yang menjual produk khusus topi. Royale Hat Co 

berdiri pada tanggal enam Februari 2016. Royale Hat Co menjual topi polos, topi 

custom, dan topi dengan design. Terdapat tiga varian warna yang ditawarkan oleh 

Royale Hat Co yaitu hitam, putih, dan biru tua (blue navy). 
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Gambar 1.4 Target dan penjualan perusahaan Royale Hat Co 

Sumber: Diolah penulis, 2019 

Pada Gambar 1.4 dimana Royale Hat Co baru memulai memasarkan 

produknya secara offline dan online, dapat dilihat pada bulan Oktober 2017 

jumlah topi yang terjual oleh Royale Hat Co angkanya sangat jauh dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan, namun memasuki bulan 

November 2017 dan Desember 2017 dimana pada bulan tersebut Royale Hat Co 

mulai menggencarkan pemasarannya dapat dilihat angka penjualan yang didapat 

oleh Royale Hat Co diatas dari target yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

Royale Hat Co. Penjualan Royale Hat Co tidak selalu stabil, pada bulan Januari 

2018 penjualan mulai tidak stabil akan tetapi penjualan masih diatas dari target 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selama setahun Royale Hat Co 

memasarkan produknya yaitu bulan Oktober 2017 hingga bulan Oktober 2018, 

hasil penjualan tertinggi adalah bulan Oktober 2018 yaitu 68 topi. 
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Promosi yang dilakukan Royale Hat Co dengan menggunakan media 

sosial Instagram yaitu dengan mengupload katalog Royale Hat Co, testimonial, 

dan promo pada bulan-bulan tertentu. Sedangkan Line@ digunakan sebagai alat 

komunikasi antara Royale Hat Co dengan konsumen untuk melakukan pemesanan 

dan juga memberikan kritik dan saran. Namun dengan adanya promosi yang telah 

dilakukan oleh Royale Hat Co dengan menggunakan media sosial tersebut, 

penjualan produk Royale Hat Co tidak selalu stabil namun masih mencapai target. 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil topi dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Media Sosial Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Royale Hat Co”. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan bisa membantu Royale Hat Co untuk dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh penggunaan media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

Apakah media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Royale 

Hat Co ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang 

ada: Untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian di 

perusahaan Royale Hat Co. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritas 

a) Untuk menjadi tambahan pengetahuan mengenai kegiatan 

pemasaran melalui media sosial. 

b) Untuk menjadi tambahan pengetahuan mengenai sebesar mana 

pengaruh media sosial di era saat ini. 

2) Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu perusahaan 

untuk dijadikan sebagai bahan dalam mempertimbangkan dan juga menentukan 

langkah-langkah selanjutnya, dengan harapan dapat lebih meningkatkan penjualan 

Royale Hat Co. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini terletak pada pengaruh media sosial terhadap 

keputusan pembelian produk Royale Hat Co. Dalam penelitian ini secara khusus 

membahas media sosial. Data yang digunakan adalah konsumen Royale Hat Co 

yang sudah membeli produk Royale Hat Co pada bulan Oktober 2018, karena 

angka penjualan tertinggi dalam jangka waktu setahun dari bulan Oktober 2017 

adalah bulan Oktober 2018 yaitu 68 topi. 

 

 

 

 


