
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kehadiran internet di era digital telah memberikan perubahan dan banyak 

manfaat pada kehidupan. Hadirnya internet dapat mempemudah pencarian 

informasi secara aktual serta dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan media 

pertukaran data. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang menggunakan 

internet. Penggunaan internet berkembang begitu pesat sejak pertama kali 

kemunculannya dan selalu meningkat setiap tahunnya. Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) mencatat pada tahun 2017 sebanyak 143,2 juta orang 

telah menggunakan internet di Indonesia. 

Tabel 1 Jumlah pengguna internet 

Tahun Jumlah (Juta) Pertumbuhan (%) 

2012 63,0  - 

2013 82,0 30.16 

2014 88,2 7.56 

2015 110,2 24.94 

2016 132,7 20.42 

2017 143,2 7.91 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017) 

 

Berdasarkan data APJII tahun 2017 yang ditunjukkan pada Tabel 1, dapat 

terlihat bahwa jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya, dari 

mulai tahun 2012 hingga tahun 2017. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013 

dan 2015 dengan persentase sebesar 30,16% dan 24,94%. Peningkatan jumlah 

pengguna internet tersebut dapat menjadi salah satu peluang bagi para pebisnis 

untuk melakukan penjualan secara online dan memaksimalkan penjualannya 

dengan memanfaatkan internet. 

Komposisi pengguna internet saat ini terdiri dari beragam usia. APJII 

mencatat kelompok usia pengguna internet terdiri dari usia 13-18 tahun (16,68%), 

19-34 tahun (49,52%), 35-54 tahun (29,55%), dan diatas 54 tahun (4,24%). 

Komposisi terbesar pengguna internet didominasi oleh penduduk pada tingkat usia 

19-34 tahun yaitu sebesar 49,52% atau hampir setengah pengguna internet di 

Indonesia. Mayoritas pengguna internet tersebut berada di rentang usia generasi 

milenial (Lee dan Kotler 2016). Generasi milenial lahir di era perkembangan 

teknologi informasi dan dunia pendidikan, sehingga memiliki karakteristik yang 

berbeda dibanding generasi sebelumnya (Oktariani 2016). Generasi milenial 

cenderung bersosialisasi menggunakan teknologi internet yang bisa diakses kapan 

saja dan tidak perlu langsung bertatap muka untuk melakukan interaksi. Generasi 

milenial cenderung memiliki kepribadian yang terbuka (Borges et al. 2006).  

Generasi milenial tidak dapat terlepas dari penggunaan media sosial. 

Penggunaan media sosial telah menjadi kegiatan yang sangat populer di seluruh 

dunia selama beberapa tahun terakhir (Kuss dan Griffiths 2011). Sebagai ruang 

interaktif, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting untuk berkomunikasi 

dengan orang lain di mana saja dan kapan saja, serta memfasilitasi berbagi 
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informasi dan pengalaman online (Abzari et al. 2014). Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia mencatat bahwa sebesar 87.13% masyarakat menggunakan 

media sosial dalam pemanfaatan internet. Media sosial yang sering digunakan 

antara lain adalah Instagram 82,6%, Facebook 66,5%, dan Path 49,6% (APJII 2017). 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa media sosial yang digunakan saat ini 

didominasi oleh Instagram. Instagram merupakan jaringan media sosial yang paling 

populer saat ini dan merupakan platform pertama yang dibuat khusus sebagai 

aplikasi berbagi foto untuk para pengguna smartphones (Miles 2014). Dengan 

jutaan pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, statistik membuktikan bahwa 

penggunaan Instagram setiap bulan meningkat dari 90 juta pengguna aktif di 

seluruh dunia pada Januari 2013, menjadi 700 juta pengguna aktif pada April 2017 

(Statista 2017).  

Pada umumnya, Instagram digunakan sebagai platform untuk berbagi foto 

sesama pengguna. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang 

membuka toko virtual di Instagram. Hal tersebut didukung oleh data survei Jakpat 

(2017), para penjual online di Indonesia yang menggunakan platform Instagram 

tercatat sebesar 26,02% pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 60% pada 

tahun 2017. Hal ini memicu persaingan antar pebisnis di Instagram. Seiring dengan 

berjalanya waktu, Instagram digunakan sebagai platform bagi bisnis baru untuk 

menawarkan produk. Untuk membuat toko virtual di Instagram sangat sederhana, 

pengguna hanya perlu membuka akun, upload contoh gambar produk dan membuat 

deskripsi yang menarik untuk mendorong follower mereka berbelanja online. 

Melalui platform Instagram, konsumen dapat dengan mudah berbelanja secara 

online. Jika konsumen merasa tertarik pada produk yang mereka sukai, konsumen 

dapat meninggalkan pesan di kolom komentar pada gambar yang di upload oleh 

penjual atau menghubungi penjual menggunakan aplikasi chatting, seperti 

Blackberry Messenger, WhatsApp, atau Line. Pembayaran dilakukan melalui 

beberapa cara seperti transfer, cash on delivery, dan metode lainnya. Menjual 

produk di Instagram merupakan suatu cara baru yang digunakan para pemasar. Oleh 

karena itu, pemasaran di Instagram bisa sangat menguntungkan, khususnya ketika 

menjangkau kelompok generasi milenial. 

Kepercayaan dalam berbelanja secara online adalah masalah penting dalam 

keputusan pembelian konsumen di Instagram. Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa membangun kepercayaan konsumen adalah kunci utama dalam keputusan 

membeli online (Lu et al. 2016). Namun, berdasarkan survei BMI Research (2015) 

masih terdapat 36% pelanggan yang enggan membeli barang tanpa tatap muka 

dengan alasan tidak percaya jual beli online. Transaksi online dilakukan tanpa tatap 

muka sehingga pembeli membutuhkan kepercayaan dan informasi berguna untuk 

lebih memahami toko dan produk (Lim et al. 2006). Online trust diketahui dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian online (Kim et al. 2008). 

Penelitian Kooli et al. (2014) mengungkapkan bahwa semakin besar suatu 

kepercayaan individu terhadap suatu website maka akan semakin besar niatnya 

untuk membeli di suatu web tersebut. 

Salah satu cara meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk membangun 

minat beli adalah melalui pertukaran informasi antar pengguna Instagram. Media 

sosial memungkinkan seseorang untuk berinteraksi satu sama lain dalam lingkup 

online, berbagi pendapat, dan pengalaman produk. Pertukaran informasi ini disebut 

electronic word-of-mouth (Chen et al. 2011). Melalui electronic word-of-mouth (E-



 

3 

WOM) konsumen berbagi pendapat pribadi mereka dengan orang lain tentang 

merek, ulasan produk dan layanan. Pada gilirannya, E-WOM memiliki dampak 

yang tinggi pada proses pengambilan keputusan konsumen (Park dan Kim 2008). 

Menurut Chih et al. (2013) kredibilitas E-WOM berpengaruh positif secara 

langsung dan mempengaruhi minat pembelian. Instagram dapat dipahami sebagai 

platform untuk E-WOM, karena pengguna dapat membuat konten mereka sendiri 

dalam bentuk gambar, video dan subteks, berbagi pengalaman dan berpotensi 

merekomendasikan produk di profil mereka. Dengan demikian, adanya 

rekomendasi dari pengalaman belanja pelanggan lain melalui Instagram, dapat 

membangun minat beli pelanggan di Instagram pada umumnya. 

Pengalaman berbelanja ketika menggunakan Instagram saat berbelanja 

online, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membangun kepercayaan dan 

minat beli pelanggan. Dalam lingkungan belanja online, pengalaman pembelian 

online sebelumnya mengarah pada pengurangan ketidakpastian sehingga akan 

menyebabkan peningkatan minat beli konsumen (Thamizhvanan dan Xavier 2013). 

Shim et al. (2001) menemukan bahwa pembelian online yang memuaskan di masa 

lalu akan mengarah ke pembelian online di masa mendatang namun pengalaman 

negatif masa juga lalu akan menurunkan minat membeli secara online. Selain itu, 

pengalaman pembelian melalui internet memiliki dampak substansial pada 

pembelian di masa depan (Parastanti et al. 2014) 
 

 

Perumusan Masalah 

Popularitas belanja online yang di adopsi media sosial baru-baru ini 

melahirkan fenomena e-commerce baru yang disebut social commerce (s-

commerce). S-commerce dianggap sebagai bagian dari e-commerce yang 

menggunakan media sosial untuk memfasilitasi interaksi sosial antara konsumen 

dan penjual sehingga dapat mempromosikan penjualan produk dan layanan (Che et 

al. 2017). Instagram awalnya merupakan media sosial yang digunakan untuk 

berbagi foto pada smartphone. Namun beberapa tahun terakhir muncul fenomena 

bisnis dengan menggunakan platform Instagram.  

Ada berbagai macam produk yang dijual di Instagram. Berdasarkan hasil 

survei Jakpat (2016) kepada para penjual di Instagram, produk yang dijual melalui 

Instagram antara lain pakaian (67,5%), aksesoris (64,9%), elektronik (35,1%), 

kosmetik (32,5%), kuliner (31,6%), mainan (14,9%), dan lainnya (4,4%). Seiring 

berjalannya waktu semakin banyak persaingan toko online di Instagram, namun 

tidak semua pengguna Instagram melakukan aktifitas berbelanja. Berdasarkan data 

survei Jakpat (2017) para pengguna Intagram yang beraktifitas untuk membeli 

online hanya sebesar 12%, jumlah ini merupakan angka terkecil dibanding aktifitas 

lainya seperti aktifitas give like (63%), post photo (57%), read timeline (55%), 

watch video (52%), and give comment (47%). Dari data tersebut dapat diindikasikan 

bahwa masih sedikit orang yang berminat untuk berbelanja di Instagram. 

Kepercayaan merupakan hal yang penting dalam berbelanja online khususnya di 

Instagram. Berdasarkan survei BMI Research (2015) masih terdapat 36% 

pelanggan yang enggan membeli barang tanpa tatap muka dengan alasan tidak 

percaya jual beli online. Hal tersebut memicu pelanggan enggan melakukan 

pembelian di Instagram. Kepercayaan terhadap penjual di media sosial atau online 

trust adalah hal yang penting untuk meningkatkan minat beli seseorang (Lu et al. 
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2016) Selain itu kepercayaan dapat ditumbuhkan melalui E-WOM dan prior online 

purchase experience. E-WOM yang positif secara langsung akan menstimulus 

dalam mempengaruhi minat pembelian (Chih et al. 2013) Selain itu prior online 

peurchase experience mengarah pada pengurangan ketidakpastian (Thamizhvanan 

dan Xavier 2013).  Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang diajukan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana E-WOM, prior online purchase experience, openness 

personality, online trust, dan minat beli konsumen di Instagram? 

2. Bagaimana pengaruh E-WOM, prior online purchase experience, dan 

openness personality terhadap online trust di Instagram? 

3. Bagaimana pengaruh E-WOM, prior online purchase experience, dan 

openness personality terhadap minat beli di Instagram? 

4. Bagaimana pengaruh online trust terhadap minat beli di Instagram? 

5. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat diterapkan bagi penjual dalam 

pengelolaan aktivitas pemasaran Instagram? 
 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

mengenai penelitian ini, maka tujuan penelitiannya adalah: 

1. Mengindentifikasi E-WOM, prior online purchase experience, openness 

personality, online trust, dan minat beli konsumen di Instagram. 

2. Menganalisis pengaruh E-WOM, prior online purchase experience, dan 

openness personality terhadap online trust di Instagram. 

3. Menganalisis pengaruh E-WOM, prior online purchase experience, dan 

openness personality terhadap minat beli di Instagram. 

4. Menganalisis pengaruh online trust terhadap minat beli di Instagram. 

5. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan bagi penjual 

dalam pengelolaan aktivitas pemasaran di Instagram. 
 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi penjual di Instagram 

sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi pemasaran yang efektif. 

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan adalah dapat digunakan sebagai 

bahan pustaka dan pembanding untuk penelitian selanjutnya. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada konsumen di Instagram. Penelitian ini hanya 

mencakup pada variabel E-WOM, prior online purchase experience, dan openness 

personality, serta mengetahui pengaruhnya terhadap online trust dan minat beli. 

Konsumen yang menjadi responden penelitian ini berada di rentang usia 20-35 

tahun yaitu generasi milenial yang pernah berbelanja di Instagram minimal satu kali 

dalam sebulan terakhir dengan produk pakaian atau kosmetik. 
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