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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk dapat mengembangkan bisnisnya pemasar dituntut untuk 

mengetahui berbagai macam faktor yang membuat konsumen mau membeli 

produknya. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pemasar ialah 

mengetahui cara konsumen dalam mengambil keputusan pembelian 

(Rohman, 2009). Pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

psikologis dasar yang memainkan peran penting dalam memahami 

bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian 

(Kotler & Keller, 2009). Adanya perkembangan teknologi informasi melalui 

internet yang begitu pesat akhir-akhir ini telah merubah kebiasaan 

masyarakat dalam hal berbelanja yang dulunya secara konvensional 

sekarang secara online (Saputri, 2016). 

Dimana hal tersebut berdampak pada keputusan pembelian yang akan 

mereka lakukan. Laudon & Laudon (2007), menjelaskan ada beberapa 

alasan mengapa teknologi internet begitu populer sebagai media jual beli 

secara online. Beberapa alasan tersebut seperti internet memiliki 

konektivitas dan jangkauan yang luas, mengurangi biaya komunikasi, 

interaktif, fleksibel, dan mudah, serta memiliki kemampuan untuk 

mendistribusikan pengetahuan secara cepat. Banyaknya alternatif pilihan 

online shop, membuat konsumen harus teliti dalam memutuskan online shop 

yang terbaik dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhannya. 
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Kepercayaan merupakan faktor penting untuk kegiatan bisnis yang 

menggunakan media internet. Kepercayaan merupakan pondasi dari bisnis. 

Suatu transaksi bisnis antara dua belah pihak atau lebih akan terjadi apabila 

masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat 

diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai 

dari awal dan dapat dibuktikan. Ketika seseorang yang ingin melakukan 

transaksi secara online, maka yang harus ada dipikirannya uang yang 

dikirimkannya tidak hilang begitu saja tetapi mendapatkan balasan produk 

yang diinginkan sesuai dengan apa yang ditampilkan dan dijelaskan pada 

online shop yang dituju (Aribowo & Nugroho, 2013).  

Kepercayaan konsumen juga akan menciptakan suatu isu atau rumor. 

Yang membuat orang sadar keberadaan dari sebuah produk dan semakin 

ingin mencari tahu informasi produk tersebut. Yang akan memunculkan 

keputusan pembelian produk tersebut (Ardyanto dkk., 2015). Sebagian 

konsumen takut melaksanakan transaksi secara online karena beberapa 

pertimbangan, seperti : tingginya tindak kejahatan dalam transaksi online 

dan kurangnya perlindungan terhadap konsumen yang melakukan 

pembelian secara online (Anthasari & Widiastuti, 2016).  

Disisi lain belanja secara online menawarkan berbagai kemudahan 

bagi penggunanya. Sebelum adanya online shop jika ingin membeli suatu 

produk barang atau jasa, maka terlebih dahulu harus bertemu dengan 

penjual barang atau jasa. Sekarang semua keterbatasan jarak, waktu, dan 

biaya tersebut dapat teratasi dengan mudah (Munandar & Chadafi, 2016). 

Hal ini menyebabkan konsumen tidak lagi bertindak sebagai peserta pasif 



3 
 

 
 

yang hanya menerima iklan sebelum melakukan pembelian. Melainkan juga 

ikut proaktif dan interaktif dalam kegiatan pemasaran (Pudjihardjo & 

Wijaya, 2015).  

Dilihat dari data survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia kebanyakan 

dari kalangan mahasiswa sebesar 89,7% dan pelajar sebesar 69,8%. Dari 

data tersebut dapat pula diketahui bahwa konten yang sering mereka akses 

adalah media sosial (kumparan.com, 2017). Karena konsumen saat ini 

cenderung menyukai hal-hal yang praktis dan mudah membuat media sosial 

Instagram mampu menarik konsumen untuk memutuskan berbelanja secara 

online. Perilaku pembelian melalui Instagram terjadi secara kompleks yang 

melibatkan banyak proses seperti pencarian informasi, transaksi dan 

interaksi antara konsumen dengan perusahaan. Pencarian informasi dapat 

dilakukan dengan membaca komentar-komentar yang ada pada akun 

Instagram tersebut. Informasi yang dicari berupa opini dari konsumen yang 

telah melakukan pembelian lebih dulu pada akun tersebut (Alunat, 2016). 

Mahasiswa yang selalu ingin tampil modis dan trendi, serta selalu 

mencari hal-hal baru dan memanfaatkan berbagai teknologi terkini 

menjadikan mahasiswa sebagai salah satu pasar potensial untuk pemasaran 

produk fashion seperti tas, baju, sepatu, dan berbagai macam aksesories 

melalui media sosial Instagram (Adilang dkk., 2014). Kota Malang sebagai 

kota pelajar dan kota terbesar kedua di Jawa Timur sangat cocok untuk 

dijadikan sebagai tempat penelitian ini.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

fashion melalui media sosial Instagram? 

2. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

fashion melalui media sosial Instagram? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian produk fashion melalui media sosial Instagram. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap keputusan 

pembelian produk fashion melalui media sosial Instagram. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan beberapa kegunaan atau 

manfaat antara lain. 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru 

tentang keputusan pembelian produk fashion secara online melalui 

media sosial Instagram kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk dijadikan pedoman atau pembanding dalam penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian 

produk fashion melalui media sosial Instagram kepada para penjual 

produk fashion di media sosial Instagram. 


