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I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan internet di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia cenderung 
meningkat secara konsisten dalam kurun waktu yang cukup panjang. Menurut 
Survey APJII, penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 
171,17 juta jiwa atau 64,8% dari total penduduk. Jumlah pengguna internet pada 
tahun 2019 meningkat sebesar 10,12% dibanding dengan tahun 2018, dimana pada 
tahun 2018 jumlah pengguna internet sebesar 143,26 juta jiwa atau 56,68% dari 
total penduduk (Gambar 1.1). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Sumber: APJII 2019) 
Gambar 1.1 Penetrasi pengguna internet di Indonesia 

 
Pertumbuhan pengguna internet yang terus mengalami peningkatan 

berdampak pada meningkatnya penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil riset 
yang dilakukan oleh Wearesocial (2020) mengungkapkan bahwa pengguna aktif 
media sosial di Indonesia yaitu mencapai 160 juta pengguna atau sebesar 62% dari 
total populasi. Pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial sebagai 
sarana untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Mileva 2018). Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia mencatat bahwa 89,13% masyarakat 
menggunakan media sosial dalam pemanfaatan internet. Media sosial yang paling 
sering digunakan adalah Instagram (84,6%), Facebook (50,7%), dan Youtube 
(46,1%) (APJII 2019). Berdasarkan data tersebut, Instagram merupakan media 
sosial yang paling sering digunakan. Instagram merupakan platform digital untuk 
berbagi foto sesama pengguna (Miles 2014). Peningkatan penggunaan media sosial 
ini dapat menjadi peluang bisnis bagi e-commerce (Priatni et al. 2019).  

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di 
dunia pada tahun 2019 (GlobalWebIndex 2019). E-commerce merupakan kegiatan 
jual beli barang atau jasa menggunakan jaringan elektronik dan internet (Lopez M 
and Sicilia M 2014). Menurut Statista (2020), perkembangan e-commerce di 
Indonesia cenderung memiliki tren yang meningkat. Jumlah pengguna e-commerce 
di Indonesia pada tahun 2020 yakni sebesar 176,5 juta pengguna meningkat sebesar 
9,6% dibanding tahun 2019 dengan jumlah sebesar 147,1 juta pengguna (Gambar 
1.2). 
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(Sumber: Statista 2020)      

Gambar 1.2 Data pengguna e–commerce di Indonesia tahun 2017-2020 
 

Penetrasi ini menimbulkan banyaknya e-commerce yang bermunculan di 
Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Zalora, dll (Iprice 
2020). Persaingan yang semakin ketat terjadi karena setiap e-commerce ingin 
menunjukkan performanya kepada masyarakat Indonesia (Yusra 2018). Penetrasi 
pengguna e-commerce berdampak pada peningkatan pendapatan penjualan e-
commerce di Indonesia tumbuh 133,5% yakni sebesar US$ 18,5 Miliar atau sekitar 
Rp219 Triliun pada Tahun 2020. Pendapatan e-commerce di Indonesia dari tahun 
2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Gambar 
1.3). Perusahaan e-commerce menyediakan program loyalitas untuk membangun 
dan mempertahankan hubungan dengan para konsumen. Beberapa e-commerce 
yang telah menerapkan program loyalty yaitu Shopee dengan koin shopee, 
Tokopedia dengan tokopoints, Bukalapak dengan poin mitra, Lazada dengan parcel 
digital, dan Blibli.com rewards (Prayogo 2019). 

 

 
(Sumber: Databoks.id 2020)         

Gambar 1.3 Pendapatan penjualan e-commerce di Indonesia 
 

Masyarakat Indonesia sangat aktif dalam menggunakan internet maupun 
media sosial, sehingga fenomena ini membuka peluang bagi para pelaku bisnis 
untuk memanfaatkannya. Pada praktiknya, pemanfaatan media sosial tidak hanya 
sebagai sarana berkomunikasi dan hiburan semata, melainkan memiliki posisi 
penting dalam dunia bisnis sebagai alat pendukung komunikasi pemasaran (Rugova 
dan Prenai 2016). Pemanfaatan media sosial sebagai alat pendukung bisnis dapat 
dilakukan dengan social media marketing sebagai teknik pemasaran untuk 
mempromosikan produk dan berkolaborasi dengan konsumen untuk mencapai 
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tujuan bisnis (Zahay 2015). Social media marketing tidak hanya sebagai strategi 
penjualan produk, namun dapat membangun koneksi antara perusahaan dengan 
pelanggan, bahkan antar pelanggan. Social media marketing dapat meningkatkan 
efektivitas kegiatan pemasaran dengan jangkauan yang luas serta dapat membangun 
hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Poturak dan Softic 2019). Social 
media marketing diketahui dapat berpengaruh signifikan terhadap brand image 
(Yadav 2017). Penelitian Hermanda et al. (2019) mengungkapkan bahwa 
penggunaan media sosial dapat meningkatkan brand image perusahaan, serta 
menjadi top of mind bagi masyarakat. Brand image menjadi sangat penting ditengah 
persaingan bisnis yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan band image dapat 
meningkatkan daya saing, efektivitas strategi pemasaran, dan menghemat biaya 
operasional (Abratt 2012).  

Peningkatan penjualan dapat terjadi jika konsumen merasa puas terhadap 
produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kepuasan pelanggan 
memiliki dampak terhadap loyalitas (Javed dan Min 2019). Ketika konsumen puas, 
maka konsumen tersebut berpeluang untuk melakukan pembelian kembali di masa 
mendatang (Gautam dan Sharma 2017).  Penelitian Santos (2003) menyimpulkan 
bahwa kepuasan dapat mengurangi tingkat perpindahan konsumen dan 
meningkatkan loyalitas. Semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, maka akan 
berdampak baik pada loyalitas pelanggan dalam mengkonsumsi sebuah brand.   
Selain brand image dan kepuasan, trust juga menjadi salah satu variabel penting 
yang dapat dikaji berkenaan dengan loyalitas konsumen e-commerce. Trust 
memiliki peranan penting dalam meminimalisir masalah spesifik pada kosumen 
online (Kim et al. 2003). Penelitian Mainardes dan Cardoso (2019) tentang 
pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas menyimpulkan bahwa trust 
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas.    

Strategi yang digunakan untuk mendapatkan konsumen yang loyal adalah 
relationship marketing yang mencakup segmentasi dan program loyalitas. 
Perusahaan akan lebih diuntungkan jika memiliki konsumen yang loyal karena 
dapat memberikan efisiensi biaya pemasaran perusahaan. Namun untuk 
mendapatkan konsumen yang loyal, perusahaan perlu membangun hubungan 
jangka panjang dengan konsumen agar mendapatkan keunggulan kompetitif 
(Bataineh et al. 2015). Konsep relationship marketing terdiri atas customer 
satisfaction, trust dan commitment (Zaryab et al. 2019; Canniere et al. 2009; Liang 
2007), namun (Sun 2010) membagi relationship marketing menjadi dua yaitu 
customer satisfaction dan trust. Dengan pesatnya penetrasi pengguna internet dan 
media sosial di Indonesia, maka program relationship marketing dapat 
dikembangkan melalui media sosial untuk mencapai loyalitas konsumen. 

1.2  Perumusan Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memicu munculnya 
berbagai inovasi yang dapat memudahkan transaksi bisnis, salah satunya yakni e-
commerce. Pesatnya pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia didukung oleh 
penetrasi penggunaan internet, dimana 64,8% penduduk Indonesia telah mengakses 
internet (APJII 2019). Indonesia merupakan Negara dengan tingkat adopsi e-
commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019 (GlobalWebIndex 2019). 
Perkembangan e-commerce di Indonesia cenderung memiliki tren yang meningkat. 
Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 yakni sebesar 176,5 
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juta pengguna meningkat sebesar 9,6% dibanding tahun 2019 dengan jumlah 
sebesar 147,1 juta pengguna. Peningkatan pengguna e-commerce berdampak pada 
banyaknya kompetitor yang mulai memasuki industri ini (Statista 2020).  

Iprice.com merupakan platform yang memberikan peringkat berdasarkan 
banyaknya jumlah pengunjung situs e-commerce di Indonesia. Data hasil 
perangkingan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan 
bahwa peringkat mengalami perubahan antar situs e-commerce. Pergerakan 
peringkat menujukkan bahwa konsumen dapat berpindah transaksi dari situs e-
commerce yang satu ke yang lain dengan mudah. Selain itu, pada tahun 2018 hingga 
tahun 2020 terdapat tiga kompetitor utama yang selalu bersaing ketat pada industri 
e-commerce, yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. 

 
Tabel 1.1  Sepuluh peringkat teratas web traffic tahun 2017-2020 

No. 2017 2018 2019 2020 
1. Lazada Tokopedia Tokopedia Shopee 
2. Tokopedia Bukalapak Shopee Tokopedia 
3. Bukalapak Shopee Bukalapak Bukalapak 
4. Blibli Lazada Lazada Lazada 
5. Shopee Blibli Blibli Blibli 
6. JD.id JD.id JD.id JD.id 
7. Blanja.com Zalora Bhinneka Orami 
8. Zalora Sale Stock 

Indonesia 
Sociolla Bhinneka 

9. Elevania Elevania Orami Zalora 
10. Bhinneka iLotte Ralali Matahari 

Sumber: Iprice.com (data diolah) 
 

Berdasarkan riset Iprice (2020), jumlah pengunjung pada ketiga kompetitor 
utama industri e-commerce pada masing–masing kuartal tahun 2019 mengalami 
persaingan ketat. Oleh karena itu, strategi peningkatan jumlah pengunjung serta 
loyalitas konsumen perlu dikaji oleh perusahaan yang bergerak pada industri ini.  

 

        
(Sumber: Iprice 2020) 

Gambar 1.4 Jumlah pengunjung e-commerce di Indonesia tahun 2019  
 

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa konsumen dapat berpindah transaksi dari 
situs e-commerce yang satu ke yang lain dengan mudah. Perusahaan harus mampu 
meningkatkan loyalitas konsumen dalam menjaga keberlangsungan usaha ditengah 
bisnis yang kompetitif. Menurut Ho (2009) kepuasan konsumen memiliki pengaruh 
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signifikan terhadap loyalitas. Konsumen yang merasa puas, akan memiliki 
kepercayaan untuk melakukan pembelian kembali yang mencerminkan perilaku 
loyalitas (Zaryab et al. 2019). Satisfaction dan trust dapat ditumbuhkan melalui 
strategi social media marketing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat 
pembelian (Jamaev 2012). Pemanfaatan media sosial oleh masyarakat tidak hanya 
sebagai sarana berkomunikasi dan hiburan semata, melainkan memiliki posisi 
penting dalam dunia bisnis sebagai alat pendukung komunikasi pemasaran (Rugova 
dan Prenai 2016). Masyarakat juga menggunakan media sosial sebagai sarana 
dalam pencarian informasi. Ketika perusahaan menjalankan social media 
marketing, maka akan memberikan kesan top of mind yang berdampak pada 
peningkatan brand image (Hermanda et al. 2019).  

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan yang diajukan adalah sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana perilaku pengguna instagram dan pengguna e-commerce? 
2. Bagaimana pengaruh social media marketing terhadap brand image, 

satisfaction, dan trust konsumen e-commerce? 
3. Bagaimana pengaruh brand image, satisfaction, dan trust terhadap loyalitas 

konsumen e-commerce? 
4. Bagaimanakah implikasi manajerial yang dapat diterapkan bagi industri 

dalam meningkatkan loyalitas konsumen e-commerce? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 
mengenai penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi perilaku pengguna instagram dan pengguna e-commerce 
2. Menganalisis pengaruh social media marketing terhadap brand image, 

satisfaction, dan trust konsumen e-commerce 
3. Menganalisis pengaruh brand image, satisfaction, dan trust terhadap 

loyalitas konsumen e-commerce 
4. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan bagi perusahaan 

dalam meningkatkan loyalitas konsumen e-commerce 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi industri e-
commerce sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi 
pemasaran perusahaan yang efektif. Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan 
adalah dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan pembanding untuk penelitian 
selanjutnya. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada konsumen e-commerce. Penelitian ini hanya 
mencakup pada variabel social media marketing, brand image, satisfaction dan 
trust untuk mengetahui pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen. Konsumen yang 
menjadi responden dalam penelitian ini dibatasi pada konsumen yang pernah 
melakukan pembelian di situs e-commerce yaitu C2C (consumer-to-consumer) 
minimal dua kali dalam tiga bulan terakhir, dan social media marketing pada 
penelitian ini hanya berfokus kepada pengguna Instagram saja. 




