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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini perkembangan internet semakin pesat terlebih dengan adanya 

teknologi yang canggih untuk mengakses internet. Begitu pula dengan 

fungsinya, selain untuk berkomunikasi, internet dikembangkan untuk tujuan 

komersial. Salah satu penggunaan internet adalah untuk pemasaran atau 

promosi untuk menjual atau menawarkan berbagai produk atau jasa. Hal ini 

dapat dicapai melalui penggunaan internet untuk mengiklankan produk atau 

jasa dengan menampilkan profil perusahaan dan produk atau jasa yang 

ditawarkan sebagai sarana promosi dalam dunia bisnis. Perusahaan 

menggunakan internet untuk memberikan informasi bagi konsumen dan rekan 

kerjanya secara langsung tanpa melalui perantara dalam hal ini disebut online 

store.  

Online store merupakan salah satu dari aplikasi yang menyediakan 

produk dan jasa melalui internet bagi konsumen. Berbelanja melalui internet 

atau online shopping juga sering disebut dengan e-commerce.  Menurut  

Kotler Keller, (2009) E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs 

menawarkan untuk bertransaksi atau menfasilitasi penjualan produk dan jasa 

secara online. Menurut Kotler Keller, (2009) Penjualan eceran online tumbuh 

sekitar 30% per tahun. Alasannya, pengecer online dapat memberikan 

pengalaman yang nyaman, informatif dan personal bagi berbagai jenis 
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konsumen dan bisnis. Dengan tidak harus menanggung biaya pemeliharaan 

ruang lantai eceran, staf dan persediaan, pengecer online dapat menjual 

produk volume rendah ke sudut pasar.  

Web atau situs merupakan media yang lebih mudah yang pernah ada 

bagi kepentingan bisnis untuk menyebarkan informasi dan meraih pelanggan 

di internet.  

Salah satu situs jual beli online yaitu melalui media sosial instagram,  

instagram merupakan aplikasi untuk berbagi foto dan video tapi sekarang 

banyak yang menjadikan instagram sebagai media untuk jual beli online. 

melalui akun instagram konsumen bisa berbelanja seperti fashion, makanan 

ringan, produk kecantikan. Konsumen sebelum melakukan pembelian terlebih 

dahulu akan  memilih suatu barang, atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari- 

hari yang disebut  Keputusan pembelian. 

Menurut Kanuk 2000 (dalam Sopiah, 2013) keputusan pembelian 

merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. 

Menurut Kanuk 2007 (dalam Pangestu,2016) suatu keputusan pembelian 

“sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih plihan alternatif. 

Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memliki 

pilihan alternatif”.  Menurut Kotler 2004 (dalam Pamungkas,2016) keputusan 

pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari dari 

menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, 

penelitian sumber -sumber informasi terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian dan perilaku setelah pembelian. Dari pernyataan tersebut dapat 
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dikatakan bahwa pencarian informasi dan evaluasi merupakan hal yang 

dilakukan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Sebelum 

konsumen melakukan keputusan pembelian lewat online konsumen akan 

melihat komentar dari pelanggan tentang produk yang akan di beli, hal ini 

disebut e-wom (electronic word of mouth) 

Menurut Sutisna (2003) E-wom  (electronic word of mouth) 

merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan 

potensial, pelanggan aktual dan mantan pelanggan tentang produk atau 

perusahaan melalui internet. electronic Word of Mouth Menurut Gruen 2006 

(dalam Utami Saputri 2016) electronic word of mouth adalah sebuah media 

komunikasi untuk saling berbagi informasi mengenai suatu produk atau jasa 

yang telah dikonsumsi antar konsumen yang tidak saling mengenal dan 

bertemu sebelumnya. Pernyataan atau komentar baik positif maupun negatif 

nya tentang suatu produk akan mempengaruhi  konsumen dalam memilih 

barang hingga melakukan pembelian berdasarkan perilaku, uang yang di 

miliki konsumen dan pemanfaatan waktu yang dimiliki konsumen yang 

disebut gaya hidup. 

Menurut Sumarwan (2015) gaya hidup lebih menggambarkan perilaku 

seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya dan 

memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Menurut Mowen 2001 (dalam 

Pangestu,2016) Gaya hidup merupakan pola perlaku hidup seseorang, pola 

dalam berbelanja dan mengalokasikan waktu. Menurut Kotler 2011 (dalam 

Kaharu, 2016) Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam 
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dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 

pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan keseluruhan pribadi 

yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup mencerminkan sesuatu 

yang lebih dari kelas sosial di satu pihak dan kepribadian di pihak lain. 

Aktivitas, minat, opini dipergunakan untuk meneliti kategori gaya hidup 

seseorang konsumen seperti kreatifitas dalam memasak, sikap terhadap 

tayangan televisi, kebersihan rumah, sikap dan penerapan terhadap ajaran 

agama dan lain sebagainya. Selain gaya hidup, Konsumen akan memilih 

barang sesuai kebutuhan sebelum melakukan pembelian yang disebut 

persepsi. 

Menurut Kotler Keller (2009) persepsi Adalah proses dimana kita 

memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran di dunia yang berarti, konsumen sering kali 

memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan persepsinya terhadap 

produk tersebut. Menurut Saputra (2013)  persepsi merupakan proses dimana 

individu memilih, mengorganisasi, dan mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran tentang kehidupan. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Facebook pada saat 

pelaksanaan hari belanja online nasional (harbolnas) diketahui bahwa terjadi 

peningkatan yang signifikan dalam transaksi e-commerce di Indonesia 

dimana dalam penelitian itu juga diperoleh informasi bahwa orang Indonesia 

lebih menyukai berbelanja secara online dengan menggunakan smartphone. 

Donni Juni Priansa (2016) mengatakan Hasil riset ICD memprediksi bahwa 
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pasar e-commerce di Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. 

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan negara lain seperti Malaysia (14%), 

Thailand (22%) dan Filipina (28%) tentulah nilai ini sangat menggoda bagi 

sebagian investor, baik dalam maupun luar negeri. Transaksi online mulai 

marak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyak pengguna internet yang 

mulai belanja online . sekitar 76% pengguna internet  dalam negeri 

dinyatakan pernah melakukan belanja online. Dalam kurun waktu 12 bulan 

terakhir. Hampir separuh pembeli online (48%) berusia 18-30 tahun dengan 

pemasukan rata-rata lebih besar, mereka membelanjakan sekitar Rp 5,5 juta 

per tahun untuk berbelanja online.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Sri 

Rahayu, dkk (2015) yang berjudul pengaruh gaya hidup dan persepsi 

mahasiswa terhadap keputusan pembelian secara online di kota palembang, 

kemudian peneliti sekarang menambahkan satu variabel dari penelitian 

Priansa (2016)  yaitu e-wom (electronic word of mouth). E-wom menurut 

Sutisna (2003) merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh 

pelanggan potensial, pelanggan aktual dan mantan pelanggan tentang produk 

atau perusahaan melalui internet, Kemudian penelitian terdahulu objek 

penelitiannya di kota Palembang dan peneliti sekarang mengganti objeknya di 

media sosial instagram.  Jadi dengan adanya penambahan satu variabel 

diharapkan  penelitian ini akan lebih menarik.  

Objek riset pada penelitian ini adalah pembelian online di akun 

instagram pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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Muhammadiyah Purwokerto, Salah satu media belanja online yang di 

gunakan yaitu instagram. Instagram mampu menarik para konsumen untuk 

melakukan pembelian secara online karena mudah di gunakan. Variabel e-

wom memberikan pengaruh konsumen yang akan melakukan pembelian 

karena di instagram banyak para pelanggan yang memberikan komentar 

positif atau negatif tentang produk jadi konsumen sebelum melakukan 

pembelian merek akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dari segi 

variabel gaya hidup juga mempengaruhi keputusan pembelian karena 

konsumen akan membeli suatu barang berdasarkan kebutuhan atau hanya 

sekedar minat konsumen. Selanjutnya variabel pesepsi   konsumen dapat 

melihat dan memilih informasi dari pelanggan tentang produk sebelum 

melakukan pembelian. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul 

tentang “Pengaruh E-wom, Gaya hidup, dan Persepsi mahasiswa 

terhadap Keputusan pembelian online di akun instagram”. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah e-wom berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online di akun instagram? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online di akun instagram? 
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3. Apakah persepsi mahasiswa berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online di akun instagram? 

4. Apakah e-wom, gaya hidup, persepsi mahasiswa berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian online di akun instagram? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan yang hendak dicapai : 

1. Menganalisis pengaruh positif signifikan e-wom terhadap keputusan 

pembelian secara online di akun instagram. 

2. Menganalisis pengaruh positif signifikan gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian secara online di akun instagram. 

3. Menganalisis pengaruh positif signifikan pesepsi mahasiswa terhadap 

keputusan pembelian secara online di akun instagram.  

4. Menganalisis pengaruh positif signifikan e-wom, gaya hidup, persepsi 

mahasiswa terhadap keputusan pembelian secara online di akun 

instagram. 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

sumber literatur dan referensi serta dapat menjadi acuan dan rujukan bagi 

yang ingin melakukan penelitian atau mengembangkan penelitian serta 
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menambah pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca mengenai 

pembelian online di akun instagram. 

2. Bagi bidang pemasaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan kajian toritis, terutama dalam hal 

pembelian online di akun instagram. 

3. Bagi bidang ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rekomendasi tentang pembuatan kebijakan bagi para pengguna internet 

atau penyedia internet dalam hal pembelian online di akun instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh E-Wom, Gaya... Defi Pramestikaningrum, FEB UMP, 2018




