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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi komunikasi semakin berkembang dengan pesat terutama di 

bidang media sosial. Seseorang mampu mempengaruhi orang lainnya melalui 

pengalaman mereka ataupun opini yang dimuat di media sosial. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan bahwa konsumen Indonesia 

lebih senang berbelanja lewat media sosial ketimbang situs belanja. Sebanyak 

82,2% atau 62 juta orang Indonesia mengaku lebih sering mengklik online 

shop yang dikenal di Facebook dan Instagram (APJII) tahun 2016). 

Keputusan pembelian dapat dikatakan sebagai proses penentuan dimana 

pelanggan benar-benar memutuskan untuk membeli dan menikmati barang 

atau jasa diantara berbagai macam pilihan alternatif  (Kotler dan Keller, 

2012:188). Keputusan pembelian didasari oleh informasi tentang keunggulan 

suatu produk yang diciptakan sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang 

akan merubah seseorang untuk melakukan keputusan pembelian. Biasanya 

keputusan pembelian juga berdasarkan pada promosi yang dilakukan oleh 

online shop. 

Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan 

produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor 
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mengharapkan adanya kenaikan angka penjualan. Bentuk promosi yang 

digunakan online shop juga beragam, salah satunya yakni dengan adanya word 

of mouth (WOM). Kotler & Amstrong (2014) mengidentifikasi pengertian 

promosi sebagai berikut, promoion refers o acivities that communicate to 

merits of the product and persuade target customers o buy it. Definisi tersebut 

menyatakan bahwa promosi mengacu pada aktivitas yang berkomunikasi 

dengan manfaat produk dan membujuk pelanggan target untuk membelinya. 

Saat ini banyak online shop di instagram yang menggunakan word of mouth 

sebagai bentuk promosi mereka. Namun dalam hal ini mereka memerlukan 

seseorang yang dapat dipercaya untuk mempromosikan produknya, yakni 

pengguna instagram dengan jumlah pengikut yang banyak, atau yang biasa 

disebut dengan selebgram (selebriti instagram). Selebgram mempunyai peran 

penting bagi online shop, yakni sebagai celebrity endorser yang bertugas 

mempromosikan barang dari online shop. Para pengiklan bersedia membayar 

harga tinggi kepada selebriti tersebut yang disukai dan dihormati oleh khalayak 

yang menjadi sasaran dan yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen yang baik terhadap produk yang didukung. (Shimp, 

2010:250). Pemakaian celebrity endorser harus melalui beberapa 

pertimbangan, diantaranya adalah tingkat popularitas selebriti dengan 

permasalahan apakah selebriti yang dipilih dapat mewakili karakter produk 

yang sedang diiklankan. 

Instagram merupakan aplikasi photo-sharing dan layanan jejaring sosial 

online yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi hasil foto melalui 
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berbagai layanan media sosial seperti Facebook, Twitter dan situs media 

lainnya. Namun, dengan semakin pesatnya pengguna instagram saat ini 

membuat banyak pembisnis terutama online shop melirik aplikasi ini karena 

kemudahan untuk mengupload banyak foto produk dan pengguna instagram 

(user) juga dapat memberi komentar dengan mudah dan cepat. Semakin 

pesatnya jumlah online shop membuat para pengguna intagram semakin susah 

mencari informasi produk yang recommended, sehingga konsumen semakin 

bingung untuk menentukan produk yang akan dibeli. Oleh karena itu 

terpercaya atau tidaknya online shop akan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Pemasaran sebuah perusahaan tidak dapat membuat harapan mereka untuk 

membuat produk mereka dikenal sampai mereka berivestasi dalam kegiatan 

promosi, yang telah didominasi melalui iklan. Sebagai misi utama dari 

pengiklan adalah untuk menjangkau calon pelanggan dan mempengaruhi 

kesadaran, sikap dan perilaku pembelian mereka. Perusahaan menghabiskan 

banyak uang untuk menjaga ketertarikan konsumen terhadap produk mereka. 

Maka mereka perlu memahami apa yang membuat pelanggan berperilaku 

dengan cara yang mereka inginkan.  

Penelitian ini dilakukan pada online shop instagram Koperkitaa. Koperkitaa 

merupakan online shop dari Malang yang bergerak di bidang fashion. 

Koperkitaa adalah onlineshop yang berada di instagram dan belum ada online 

market place dan nama dari koperkitaa identik dengan produk koper bukan 

produk fashion. Koperkitaa mengambil tindakan ataupun membuat 
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perencanaan strategi pemasaran melalui instagram. Dalam memasarkan 

produknya Koperkitaa menggunakan celebrity endorser dan word of mouth 

sebagai bentuk promosi yang digunakan. Online shop Koperkitaa menunjuk 

Tasyakissty sebagai celebrity endorser, Tasyakissty adalah celebrity endorser 

yang memiliki followers sebesar 203 ribu followers dan memiliki style atau 

fashion yang unik sehingga menarik untuk kalangan muda serta memiliki feed 

yang rapi atau menarik di instagram. Pada tahun 2017 sampai 2018 Total 

produk terjual pada online shop Koperkitaa  3.315 produk serta pengikut online 

shop Koperkitaa bertambah 50 ribu. Berikut ini insight pengikut Koperkitaa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jumlah Pengikut Koperkitaa, 2018 

 

Online shop koperkitaa saat ini memiliki jumlah pengikut sebesar 50.193 

ribu. Selain itu range usia pembeli di Koperkitaa yakni usia 13-17 tahun 

sebanyak 11%, usia 18-24 tahun sebanyak 65%, usia 25-34 tahun sebanyak 

16%, usia 35-44 tahun sebanyak 3%, usia 45-54 tahun sebanyak 3%, usia 55-

64 tahun sebanyak 1%, dan usia 65 tahun keatas sebanyak 1%. Berikut ini 
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gambar range umur pengikut Koperkitaa di buktikan dari insight instagram 

Koperkitaa. 

 

  

 

 

 

Gambar 1.2 Range Umur Pengikut Koperkitaa, 2018 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.3 Range Gender Pengikut Koperkitaa, 2018 

 

Dari insight instagram Koperkitaa dapat dilihat bahwa kebanyakan 

pengikutnya merupakan wanita yang terdiri dari 87% wanita dan 13% pria. 

Sehingga kebanyakan barang-barang yang dijual Koperkitaa diperuntukkan 

bagi wanita, meskipun terdapat beberapa barang yang unisex (bisa dipakai 

wanita ataupun pria).  
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Dari hasil survei awal yang peneliti lakukan untuk membuktikan 

pengakuan tentang sebuah peningkatan penjualan setelah melakukan 

endorsement, hasil survei tersebut menunjukan responden mengetauhi online 

shop Koperkitaa dan melakukan keputusan pembelian karena celebrity 

endorser, word of mouth dan explore instagram. Di dalam instagram, selain 

celebrity endorser yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan pembelian 

terdapat caption seseorang didalam sebuah foto di media social instagram. Dan 

dari caption tersebut dapat dikatakan sebagai word of mouth yang diungkapkan 

oleh konsumen online shop instagram. Karena explore instagram merupakan 

fitur milik instagram, maka penelitian ini hanya menggunakan variabel 

independen celebrity endorser dan word of mouth. 

Berikut ini penelitian terdahulu yang melatarbelakangi peneliti memilih 

judul tersebut. Arie, Zainul dan Sunarti (2016) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa word of mouth berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Sementara Rahmia dan Indri (2015) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa celebrity endorser tingkat hubungan sangat kuat dan 

searah terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji variabel 

celebrity endorser dan word of mouth. Apakah variabel tersebut memiliki 

pengaruh dalam keputusan pembelian online shop Koperkitaa. Dalam beberapa 

penelitian terdahulu variabel tersebut mempunyai hubungan yang 

mempengaruhi. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 
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judul “Pengaruh celebrity endorser dan word of mouth Terhadap Keputusan 

Pembelian”. 

B. Rumusan Masalah  

  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 

1. Apakah celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

3. Diantara variabel celebrity endorser dan word of mouth variabel apakah 

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan pembelian? 

C. Tujuan 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetauhi : 

1. Pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian. 

3. Variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan 

pembelian. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

yang bermanfaat bagi perusahaan atau online shop Koperkitaa dalam 

menjalankan strategi pemasaran yang baik khususnya mengenai celebrity 

endorser dan word of mouth. 
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2. Manfaat Bagi Konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetauhan 

yang bermanfaat bagi konsumen dalam memahami celebrity endorser dan 

word of mouth. 

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kerangka 

teori mengenai celebrity endorser dan word of mouth terhadap keputusan 

pembelian. Serta memberikan sebuah kontribusi untuk penelitian lebih 

lanjut dalam bidang pemasaran. Sehingga dengan dilakukan penelitian ini, 

kelak kegiatan pemasaran dapat mengukur efektifitas penggunaan celebrity 

endorser dan word of mouth terhadap keputusan pembelian. 


