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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Inovasi-inovasi teknologi informasi telah memberikan perubahan besarpada 

berbagaiaspek kehidupan masyarakat termasuk bisnis dan komunikasi.pada 

pertengahan tahun 1990-an Internet hadir sebagai media baru yang amat kuat 

diantara teknologi lainnya(Vivian 2000 dalam Carlita 2012). Kemampuan internet 

menyebarkan informasi tanpa mengenal batas waktu dan jarak menjadikaninternet 

sebagai media komunikasi yang diandalkan. Dalam perkembangannya internet 

sudah menjadi bagian kebutuhan hidup masyarakat moderen di perkotaan maupun 

dipelosok daerah,hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet 

di dunia (Tabel 1). 

Tabel1Data penduduk dan pengguna internet duniatahun 2013 

Regional Penduduk (2014) 
Pengguna 

Internet  

Penetrasi 

(%) 

Pengguna 

(%) 

Afrika 1 125 721 038 240 146 482 21.3 8.6 

Asia 3 996 408 007 1 265 143 702 31.7 45.1 

Eropa 825 802 657 566 261 317 68.6 20.2 

Timur Tengah 231 062 860 103 829 614 44.9 3.7 

Amerika Utara 353 860 227 300 287 577 84.9 10.7 

Amerika Latin 612 279 181 302 006 016 49.3 10.8 

Australia 36 724 649 24 804 226 67.5 0.9 

Total 7 181 858 619 2 802 478 934 368.2 100 
Sumber: Miniwatts Marketing Group (2014), diadaptasi dari internetworldstats yang dapat 

diunduh darihttp://www.internetworldstats.com/stats.htm 

Berdasarkan data statistik dari IWS (Internetworldstats) (2014)jumlah 

pengguna internet di dunia sudah mencapai ± 2,8 milyar orang di akhir tahun 

2013, yang mana Asia menjadi penyumbang pengguna internet terbanyak sebesar 

45.1% dari total jumlah pengguna di dunia. Pada pertengahan tahun 2014, 

Internetworldstats menyatakan Indonesia menduduki urutan empatpengguna 

internet di Asia setelah Cina, India, dan Jepang dengan angka pertumbuhan 

pengguna internet mencapai 71,2 juta orang atau sebesar 28,1% dari jumlah 253 

juta pendudukIndonesia. Dilihat dari angka pengguna internet yang telah 

mencapai 28,1% dari penduduk Indonesia, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII 2014) angka ini masih harus dikejar karena jauh 

dibawah dari Standard Millenium Develoment Goals (MDG’s) yang menyaratkan 

50% penitrasi (separuh dari total penduduk) pada tahun 2015.  

Dari data APJII 2014, pola aktifitas penggunaan internet di Indonesia antara 

lain adalah untuk mengakses aplikasi media sosial sebesar 87,4%, kedua adalah 

mencari informasi sebanyak 68,7%, ketiga instant messaging atau 

chatingsebanyak 59,9%, keempat mencari berita terkini 59,7%, kelima 

mengunduh dan menggungah video sebanyak 27,3%, serta aktifitas jual beli 
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secaraonlineyang saat ini mengalami pertumbuhan pengguna 11% dari 

sebelumnya sekitar 5%. 

Banyaknya jumlah pengguna internet yang menggunakan layanan media 

sosialmenunjukkan bahwa media sosial telah membawa fenomena baruyang tidak 

terpisahkan dari masyarakat. Media sosial hakikatnya terbentuk dari simpul-

simpul individu maupun organisasi, yang spesifik seperti nilai (value), visi, ide, 

teman, keturunan, pandangan politik, bakat dan lain-lain (Jadi 2009). Media 

sosialdapat diterima di banyak tingkatan, mulai dari lingkungan keluarga hingga 

negara, media sosial juga berperan menentukan caramemecahkan masalah dan 

keberhasilan individu dalam mencapai tujuannya (Madcoms, 2011).Media sosial 

akan tepat ditangan orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempengaruhi 

orang lain dengan opininya, yang mampu memberi dorongan untuk 

menyebarluaskan opini tersebut (Solis dan Deirdre 2009).  

Salah satu aplikasi media sosial yang popular adalahInstagram. 

AplikasiInstagrammerupakan aplikasi media sosial yang beroperasi di 

smartphoneyang memungkinkan penggunanya dapat mengambil gambar foto, 

video, menambahkanefek/filter digital serta menguploadnya kepada 

penggunamedia sosiallainnya baik di milik Instagram sendiri maupun media 

sosial lainnya yang dapat terhubung seperti facebook, tumblr, twitter, foursquare 

dan flickr.Berdasarkan hasil survei dilakukan oleh firma penelitian pemasaran 

yaitu Statista,tercatat bahwa pengguna Instagram memiliki pertumbuhan 

pengguna aktif baru sebesar13% dari 130 juta pada bulan juni 2013 menjadi 150 

juta pengguna pada september 2013, dan data terbaru Maret 2014 yang dilansir 

menyebutkan pengguna Instagrammencapai 200 juta pengguna. 

 

 
Sumber: statista (2014), diadaptasi dari jumlah pengguna Instagram yang dapat diunduh dari 

http://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-Instagram-users/ 

Gambar 1Pengguna Instagram tahun 2013 - 2014 

Melihat banyaknya pengguna Instagramdi Indonesia, merupakan peluang 

bagi pelaku bisnis baik perusahaan maupun peroranganuntuk melakukan kegiatan 

pemasarannya secara online. Hal ini dapat dilihat dari banyaknyaperusahaan 

maupun perorangan yang mempunyai akunInstagram. Kelebihan 

Instagramsebagai media sosial bagi para pelaku bisnis antara lain: (1) Pengguna 

Instagrampasti memiliki perangkatberbasisOSandroid, IOS dan windows Phone, 

tentunya perangkat tersebut dapat ditemukan di prangkat yang canggih, hal itu 
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tentunya dapat mewakili gambaran daya beli dari para pengguna Instagram yang 

memiliki kemampuan daya beli produk yang cukup tinggi; (2) 

PenggunaInstagramsebelumnya telah mencoba atau memiliki akun di media sosial 

media lainnya, hal ini menunjukan pengguna yang terbiasa akan dengan teknologi 

maupun sosial media; (3) User interface atau tampilan aplikasiInstagram yang 

sederhana karena dikhususkan sebagai aplikasi berbagi foto dan video; (4) dan 

seperti fitur beberapa media sosial lainnya, di dalam aplikasiInstagramfoto yang 

di upload menggunakan dapat diberi komentar maupunhashtagatau kata kunci 

yang dapat memudahkan calon konsumen menemukan produk yang dicari.  

Dengan banyaknya kelebihan yang terdapat dalamInstagramuntukkegiatan 

jual beli secara onlinemenjadikan sumberdaya yang potensial bagi perkembangan 

bisnis dan pemasaran, namun hal ini tidak menjamin pengguna dapat dengan 

mudah mengadopsi belanja online (Hoffman dan Novak 1998).Pertanyaan 

mendasar dan penting untuk diketahui jawabannya khususnya bagi pelaku bisnis 

online adalah, faktor-faktor apakah yang mendorong, mempengaruhi atau 

menentukan orang menggunakan Instagramuntuk melakukan pembelian produk 

secara online. Jika faktor-faktor tersebut diketahui, maka upaya-upaya 

peningkatan minat masyarakat menggunakan Instagramdapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. Selanjutnya, jika minat menggunakan Instagramdapat 

ditingkatkan maka perilaku penggunaan Instagramdiharapkan juga meningkat.  

Cara mengetahui minat penggunaan suatu teknologi informasi untuk 

pembelian online yaitu dengan mengetahui teknologi tersebut apakah sudah 

memiliki kemudahan jika digunakan, dan apakah teknologi tersebut mempunyai 

kegunaan yang dapat meningkatkan kinerja pekerjaan (Fischer 2011). Menurut 

Nasri dan Charfeddine (2012)Model yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi, terutama teknologi 

informasiadalahTechnology of Acceptance Model (TAM). 

Menurut Davis 1989 dalam Yaghoubi dan Shakeri 2010, minat (intention) 

seseorang untuk menggunakan atau mengadopsi suatu teknologi dipengaruhi oleh 

sikap (attidude) terhadap teknologi tersebut dan kegunaan yang dipersepsikan 

(perceived usefulness). Sikap itu sendiri dipengaruhi oleh kegunaan yang 

dipersepsikan (perceived usefulness) dan kemudahaan penggunaan (perceived 

ease of use) (Nasri dan Charfeddine, 2012).  

Selain penerimaan sistem informasi untuk mengetahui minat konsumen 

dalam mengadopsi belanja online, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 

perilaku konsumen (Setyaningrum 2009). Untuk membuat keputusan melakukan 

pembelian secara online, konsumen akan melakukan pertimbangan-pertimbangan 

seperti pencarian informasi mengenai suatu produk, mempertimbangkan alternatif 

produk lainnya, sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. 

Proses pertimbangan tersebut melibatkan faktor internal dalam Theory of Planned 

Behavior (TPB). Menurut Peterson (2012) minat merupakan prediktor yang 

penting dari perilaku, di mana minat ditentukan oleh sikap terhadap perilaku yang 

akan dilakukan, norma-norma subyektif (subjective norms) yang berhubungan 

dengan perilaku yang akan dilakukan, dan kontrol perilaku (perceived behavioral 

kontrol) untuk melakukan perilaku tersebut. 

Dalam penelitian ini dibatasi sampai dengan faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi minat pengguna Instagram untuk pembelian online tanpa lebih 

spesifik meneliti prilaku aktual dari pengguna, hal ini dikarenakanpengguna 
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Instagramyang melakukan aktifitas pembelian online masih terbatas. Namun 

dengan merumuskan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi minat 

untukmelakukan pembelian online khususnya di Instagram, makadapat disusun 

upaya-upaya strategis untuk peningkatan minat masyarakat menggunakan 

Instagramyangdapat dilakukan secara efektif dan efisien. Peneliti ini 

menggunakan gabungan dari teori TAM dan TPB namun tidak menambahkan 

variableeksternal pada TAM seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yaghoubi dan Shakeri(2010) dan Sheikhshoaei Oloumi (2011)serta 

menghilangkan panah hubungan antara masing-masing variable sikap, norma 

subyektif, kontrol prilaku pada TPB seperti penelitian yang dilakukan Buchan 

(2005) dan Fusilier (2005). 

Rumusan Masalah 

Penggunaan media sosial menjadisalah satu strategi paling efektif dan 

efisien dalam bisnis dan pemasaran. Banyak perusahaan maupun 

peroranganmencoba menggunakan aplikasi Instagramuntuk media komunikasi 

dan pemasaran dengan konsumennya. Penggunadimudahkan untuk mencari 

barang dan jasa di Instagramkarena tampilan aplikasinya sederhana namun kaya 

akan fitur-fitur yang dapat langsung dirasakan oleh pengguna. Faktor-faktor yang 

perlu diketahui dalam mempengaruhi sikap perilaku konsumen dalam 

menggunakan media sosial Instagramuntuk mendukung berkembangnya bisnis 

online di Instagram. Menurut Technology of Acceptance Model(TAM), persepsi 

kegunaan (perceived usedfuness) dan kemudahan penggunaan (perceived easeof 

use),dapat mempengaruhi sikap/perilaku konsumen (attitude)untuk menggunakan 

atau tidak menggunakan media sosial Instagramdalam pebelian secara online. 

Sedangkan minat penggunaan Instagramuntuk pembelian onlinemenurutdari teori 

planned behavior(TPB) dipengaruhi oleh sikap/perilaku konsumen, kontrol 

prilaku (perceived behavioral control), dan norma subjektif (subjective norm). 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, masalah dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola hubungan sikap, norma-norma subyektif, kontrol prilaku, 

dan kegunaan terhadap minat menggunakan Instagramuntuk pembelian 

online? 

2. Apakah kegunaan dan kemudahan memiliki kontribusi terhadap sikap, dan 

kemudahan penggunaan memiliki kontibusi terhadap 

kegunaanInstagramuntuk pembelian online? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pola hubungan sikap, norma-norma subyektif, kontrol perilaku, 

dan kegunaan pada minat menggunakan Instagramuntukpembelian online. 
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2. Mengetahui apakah ada kontribusi kegunaan dan kemudahan terhadap sikap, 

dan kemudahan penggunaan memiliki kontribusi terhadap keggunaaan. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

yang bersifat praktis maupun manfaat yang bersifat teoritis. Adapun manfaat-

manfaat tersebut adalah: 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

empiris kepada para pelaku bisnis yang menggunakan Instagramsebagai 

media komunikasi pemasaran, mengenai variabel-variabel pemengaruh minat 

masyarakat menggunakan Instagramuntuk melakukan pembelian online. 

Melalui informasi tersebut diharapkan dapat disusun langkah-langkah 

strategis guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan 

Instagramuntuk melakukan pembelian atau belanja secara online. 

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

rujukan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian 

mengenai minat masyarakat dalam mengadopsi suatu sistem teknologi 

informasi khususnya Instagram. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat menggunakan Instagramdalam melakukan pembelian secara 

online. Penelitian ini memiliki batasan-batasan permasalahan, hal ini 

dimaksudkan agar penelitian ini menjadi lebih fokus. Batasan-batasan 

permasalahan tersebut mencakup: 

1. Penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan Instagramdalam melakukan pembelian secara online, dan tidak 

sampai dengan meneliti prilakunya. 

2. Responden yang diwawancarai adalah responden yang memiliki akun 

Instagram. 

3. Responden yang diteliti merupakan konsumen akhir yang tidak bertujuan 

untuk menjual kembali. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Minat Beli Konsumen 

Minatmerupakan sesuatu hal yang pribadi dan berhubungan dengan sikap. 

Individu yang berminat terhadap suatu objek akan mempunyai kekuatan atau 

dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




