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BAB I 

LATAR BELAKANG 

    

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan dari kegiatan suatu usaha dapat dilihat dari kegiatan promosinya. 

Kegiatan promosi bertujuan agar produk yang dipasarkan akan mendapat tanggapan 

positif dari konsumen, sehingga berpengaruh terhadap penjualan produk. 

Berdasarkan fungsi dari pemasaran, maka dibutuhkan media untuk dijadikan 

sebagai wadah media promosi serta saluran-saluran pemasaran untuk memasarkan 

produk dan jasa. Salah satu saluran pemasaran adalah melalui media sosial 

(Suyanto, 2003).  

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, salah satunya melalui 

media sosial seperti instagram. Instagram telah membuat banyak orang 

menghabiskan sebagian besar waktunya di depan perangkat yang terkoneksi dengan 

jaringan internet. Hal inilah yang membuat banyak orang memanfaatkan internet 

sebagai media pemasaran serta pengembangan bisnis yang dijalankannya. Bisnis 

online meningkat disebabkan oleh jumlah pengguna internet yang terus bertumbuh 

secara pesat. Kemudahan memasarkan produk melalui internet, serta banyaknya 

manfaat yang diberikan internet seperti jangkauan pasar yang lebih luas, biaya yang 

rendah, operasional jam kerja internet selama 24 jam, serta memungkinkannya 

komunikasi yang lebih dekat dan intens antara pelaku usaha dengan konsumen, 

sehingga pemasaran melalui media internet sangat membantu para pelaku bisnis 

untuk dapat meningkatkan penjualan produk yang mereka miliki.
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E-commerce atau lebih banyak diketahui dengan istilah pemasaran online 

merupakan media perdagangan online melalui web, blog, media sosial dan situs 

online lainnya. Dampak positif dari adanya pemanfaatan e-commerce pada kegiatan 

pemasaran online ialah  lebih efisien dibanding dengan penjualan secara offline, hal 

ini disebabkan dimana penggunaan e-commerce akan dengan mudah mendapatkan 

informasi mengenai sebuah produk sehingga dapat mempercepat proses transaksi 

(Suyanto, 2003). 

  Salah satu usaha yang memanfaatkan media e-commerce sebagai media 

penjualan produknya adalah Flowins. Flowins merupakan sebuah bisnis online 

yang menjual karangan bunga menggunakan metode promosi melalui media online 

yakni Instagram. Alasan pelaku usaha Flowins memilih bunga sebagai produk 

unggulannya, karena bunga saat ini merupakan produk yang banyak digemari oleh 

masyarakat untuk berbagai acara. Sedangkan dasar dari pemilik usaha dari Flowins 

memilih untuk berjualan secara online serta melakukan promosi melalui instagram 

karena saat ini mayoritas masyarakat memiliki media sosial instagram dan 

kebanyakan dari mereka membeli produk-produk apapun melalui media instagram. 

Flowins saat ini telah memiliki banyak pengikut (Followers) di instagram, yaitu 

kurang lebih dari 4.500 orang. Banyaknya pengikut di instagram Flowins 

membuktikan bahwa sudah cukup banyak yang mengenal Flowins, terutama di 

kalangan mahasiswa khususnya Malang. Melihat peluang yang baik itu akhirnya 

pemilik Flowins gencar melakukan promosi secara online melalui instagram. 

  Flowins menjalakan usahanya setelah banyak melewati berbagai rintangan, 

salah satunya menghadapi banyaknya pesaing yang bermunculan. Akan tetapi 
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dengan banyaknya pesaing, usaha Flowins tidak tenggelam begitu saja. Banyak 

upaya yang dilakukan oleh pemiliki Flowins untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, yakni dengan lebih gencar melakukan promosi melalui instagram dengan 

cara memposting produk baru setiap hari agar dapat menarik calon konsumennya. 

Kegiatan promosi Flowins tidak hanya mengandalkan promosi melalui media 

social instagram saja, namun juga melalui promosi tidak langsung seperti halnya 

menjadi sponsor pada event tertentu dan juga melakukan endorse pada seorang 

pemilik akun instagram yang telah memiliki pengikut sangat banyak dengan tujuan 

agar lebih mengenalkan produknya pada masyarakat luas. Pelaksanaan sebuah 

usaha dapat dilakukan pendugaan bahwa dalam perjalan akan mengalami sebuah 

kendala. Salah satu contoh kendala yang dialami Flowins ialah kurang 

maximumnya penjualan apabila tidak melakukan promosi pada media Instagram.  

Penggunaan media e-commerce di era modern ini merupakan sebuah sistem 

pemasaran yang dapat meningkatkan hasil penjualan suatu produk dalam bidang 

agribisnis. Pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran secara online memiliki 

faktor pendukung yang sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Faktor 

pendukung dalam pemanfaatan e-commerce ialah adanya media promosi yang 

dapat dilakukan secara online dan komunikasi online dengan calon pelanggan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penting dilakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Promosi Melalui E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

pada Flowins”, sehingga kedepannya Flowins dapat mengevaluasi apa yang 

mempengaruhi calon konsumen dalam keputusan pembelian produk, sehingga 

Flowins dapat mencapai penjulan produk secara maximum. 
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1.2 Rumusan Masalah  

      Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh promosi melalui e-commerce terhadap keputusan 

pembelian produk Flowins ? 

2. Bagaimana pengaruh promosi melalui e-commerce terhadap kepuasan 

konsumen setelah melakukan pembelian produk Flowins ? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan pembelian terhadap keputusan pembelian 

produk Flowins ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh promosi melalui e-commerce terhadap keputusan 

pembelian produk Flowins.  

2. Menganalisis pengaruh promosi melalui e-commerce terhadap kepuasan 

konsumen setelah melakukan pembelian produk Flowins. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian 

produk Flowins. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka dapat tersusun kegunaan penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Bagi pelaku usaha diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar mengevaluasi 

serta melakukan upaya-upaya sehingga akan meningkatkan penjualan produk 

melalui media online (e-commerce) serta mengetahui hal-hal yang  

mempengaruhi keputusan pembelian produk yang ditawarkan. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

informasi mengenai usaha Flowins yang menjual berbagai macam aneka produk 

karangan bunga, dan lain sebagainya yang pemesanan produknya secara online 

serta menyesuaikan keinginan dari pada konsumennya. 

 

 

1.4 Batasan Istilah  

  Beberapa batasan istilah yang digunakan pada penelitian ini didefinisikan 

sebagai berikut :  

1. Flowins merupakan sebuah usaha yang dikembangkan oleh seseorang yang 

menawarkan produk aneka karangan bunga segar serta modivikasi dengan 

tambahan bahan lain (snack, rokok, uang dan boneka). 

2. Produk merupakan hasil dari rangkaian bunga yang dapat diperjual belikan pada 

konsumen antara lain ialah (bucket bunga segar, bucket snack, bucket rokok, 

bucket money, bucket boneka, bucket susu, wedding decoration dan lain 

sebagainya). 

3. Konsumen merupakan seseorang yang melakukan pembelian produk Flowins. 

4. E-commerce ialah suatu proses penjualan produk Flowins yang dilakukan 

dengan media sosial instagram.  
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5. Promosi merupakan upaya dalam rangka menginformasikan hasil produksi dari 

usaha Flowins pada calon konsumen melalui postingan pada sosial media 

instagram dalam bentuk foto maupun video (insta story), dengan tujuan untuk 

menarik pelanggan.   

6. Kepuasan Konsumen ialah perasaan senang atau kecewa yang muncul dari 

seorang konsumen setelah membandingkan hasil produk terhadap ekspektasi 

mereka. 

7. Keputusan pembelian merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang 

untuk melakukan pembelian terhadap sebuah produk setalah mencari informasi 

mengenai produk yang akan dibelinya.  

 

1.5 Pengukuran Variabel  

 Pengukuran variabel yang dipergunakan dalam peneliatian ini menggunakan 

Skala Likert. Menurut Sugiyono (2009) Skala Likert merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau 

kelompok mengenai fenomena sosial. Dengan menggunakan Skala Likert, maka 

variabel yang diukur, akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator yang 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan instrumen penelitian  berupa 

pertanyaan  atau  ceklist. Pengukuran kuisioner menggunakan  skala  likert  

dapat  dapat dilihat pada tabel 1.1.   

Tabel 1.1 Pengukuran Skala Likert 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Pernyataan Nilai 

Setuju 3 

Ragu – Ragu 2 

Tidak Setuju 1 
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Pengukuran variabel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kemudahan Akses Informasi (X1) merupakan gagasan rangkaian informasi 

yang disampaikan oleh Flowins pada konsumen mengenai produk yang dimiliki. 

2. Interaksi (X2) tindakan yang akan dapat mempengaruhi satu atau lebih objek 

dan akan menimbulkan efek satu objek dengan yang lain. 

3. Jangkauan Promosi (X3) perkiraan jarak konsumen yang akan melakukan 

pembelian produk Flowins 

4. Keputusan Pembelian (Y) merupakan tindakan seseorang untuk melakukan 

pembelian terhadap sebuah produk Flowins.  

5. Kepuasan Konsumen (Z) merupakan sebuah perasaan senang atau kecewa 

setelah melakukan pertimbangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang 

diterima. 

 


