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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam Manajemen dan Bisnis mempelajari tentang bagaimana orang 

melakukan bisnis. Binis adalah kegiatan seseorang menjual produk atau jasa untuk 

mendapatkan keuntungan.Untuk mengetahui apa yang di butuhkan konsumen 

pemasar harus mengetahui perilaku dari konsumen tersebut. Schiffman dan Kanuk 

(2008) mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi 

mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan 

sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). Konsumen memiliki 

keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari 

berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi 

lainnya.  

Dalam melakukan praktik jual beli dimana biasanya produsen dan 

konsumen bertemu secara langsung untuk melakukan transaksinya. Akan tetapi 

seiring berkembangnya jaman, pemasaran menjadi sangat maju dengan adanya 

teknologi internet yang memiliki potensi yang sangat besar karena dapat 

mengurangi biaya promosi produk ataupun launching produk dan memperluas 

batas geografis antara penjual dan pembeli. Transaksi bisnis dan model baru yang 

maju untuk ekonomi dunia yang telah di tawarkan dengan dasar internet. 

Kemunculan dan perkembangan internet telah menciptakan kesempatan baru 

untuk pemasar profesional  menciptakan praktek pemasaran yang mudah. 
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Menurut Chandra dalam Arwiedya (2000) dalam tulisan ilmiahnya yang 

berjudul “mengenal konsumen di dunia digital : proses belanja konsumen melalui 

media internet”, menjelaskan bahwa kekuatan terbesar dari internet yang 

membuatnya menjadi pilihan utama konsumen dalam belanja masa depan ialah 

bahwa proses pencarian, evaluasi pilihan serta aktualisasi belanja dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, dengan nyaman dan dengan waktu yang cepat. 

Pemanfaatan layanan pembelian melaui internet, selain menghadirkan 

banyak keuntungan bagi pemasar, juga menghadirkan banyak keuntungan bagi 

konsumen online. Menurut kotler & amstrong dalam Stefanie (2001) keuntungan 

bagi konsumen online antara lain memberikan kenyamanan. Kenyamanan dapat 

dilakukan dengan mempermudah konsumen untuk tidak perlu berbelanja ke toko 

sehingga konsumen tidak perlu bergelut dengan lalu lintas. Konsumen dapat 

membandingkan beberapa produk dengan merk yang berbeda, memeriksa harga 

dan memesan produk yang diinginkan dari mana saja. Pembeli online terasa 

mudah dan pribadi pelanggan menemui sedikit percekcokan sewaktu membeli. 

Pembelian yang dilakukan secara online dapat menawarkan beberapa keunggulan. 

Jasa pembelian melalui internet dan jasa pembelian online komersial dapat 

memberikan akses  informasi pembandingan yang melimpah kepada para 

konsumen 

 

. 
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Menurut Kotler dalam Ardhi (2008) keputusan pembelian merupakan 

proses pengambilan keputusan dimana konsumen mau membeli atau tidak 

terhadap suatu produk. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan proses pembelian suatu produk atau jasa, biasanya 

konsumen selalu mempertimbangkan harga, kualitas dan produk yang sudah 

dikenal oleh banyak masyarakat. Dalam mengambil keputusan konsumen dapat 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah, (2) 

pencarian informasi, (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan untuk membeli atau 

tidak, (5) perilaku pasca pembelian. 

Dari beberapa variabel yang mempengaruhi pembelian produk atau jasa 

dari produsen salah satunya adalah pencarian informasi, dari varaiabel ini 

produsen harus dapat membuat konsumen mudah mendapatkan informasi produk 

yang di jual oleh produsen. Dalam pencarian informasi konsumen salah satu 

media yang di pakai untuk mencari informasi produk dan jasa adalah instagram. 

Instagram adalah media sosial yang berisikan gambar atau video yang dapat di 

gunakan untuk melakukan promosi barang atau jasa dari para pelaku marketing 

online. 

Media Instagram merupakan media online yang cukup potensial untuk 

mempromosikan barang dan jasa karena faktanya jumlah pengguna Instagram 

aktif di indonesia meningkat 2 kali lipat dari tahun ke tahun dan 71 persen 

penguna aktif Instagram di indonesia selalu melihat akunnya saat tidak sibuk 

sedikitnya 1 jam sekali dan indonesia tercatat adalah negara ke 4 di dunia dengan 

penggunaan Instagram terbanyak di dunia, menduduki no 2 di asia 
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(musdeoranje.net). Instagram banyak dimiliki oleh banyak anak muda, sehingga 

pada saat mereka membutuhkan sesuatu akan lebih mudah mencari melalui 

instagram. 

Melalui media online Instagram tersebut para pengusaha online sangat di 

untungkan karena pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan 

promosinya. Dengan adanya media tersebut konsumen menjadi lebih mudah 

mendapatkan barang atau jasa yang di carinya, hanya dengan memerlukan akses 

internet. Berdasarkan pernyataan yang dikutip oleh Kompas.com 

https://tekno.kompas.com/read/2015/10/21/15440037/Remaja.Pilih.Mana.Facebo

ok.atau.Instagram. menyatakan bahwa pada kalangan remaja popularitas 

instagram bisa mengalahkan facebook. Tepatnya sejak tahun 2013 lalu, pihak 

facebook menyatakan bahwa tingkat penggunaan di kalangan remaja menurun. 

Hal tersebut dapat diketahui dari survei yang dilakukan oleh lembaga riset Piper 

Jaffray terhadap responden para remaja di Amerika Serikat (AS). Hal ini 

merupakan alasan untuk lebih memilih instagram sebagai media penelitian. 

Salah satu pengusaha online yang melakukan pemasaran produknya 

dengan menggunakan instagram yang mempunyai nama akun TokoLoe ini 

menawarkan produknya yaitu kacamata fashion/gaya. Selain menjual kacamata 

fashion/gaya TokoLoe juga menjual kacamata baca. TokoLoe juga menyediakan 

jasa penggantian lensa kacamata, seperti lensa minus (-) atau plus (+), silinder, 

progressive, fotokromik, anti uap dan anti radiasi. Pengusaha online ini 

memasarkan produknya melalui Instagram karena biasanya media online 

instagram banyak digunakan oleh anak muda. Bukti yang menyatakan bahwa 

https://tekno.kompas.com/read/2015/10/21/15440037/Remaja.Pilih.Mana.Facebook.atau.Instagram
https://tekno.kompas.com/read/2015/10/21/15440037/Remaja.Pilih.Mana.Facebook.atau.Instagram
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instagram banyak digunakan oleh anak muda terdapat pada data yang dikutip oleh 

Kompas.com, survei menyatakan bahwa 33 persen remaja usia 13 tahun sampai 

dengan 19 tahun lebih cenderung menyukai instagram. Terdapat alasan yang 

menyatakan bahwa pada kalangan anak muda lebih menyukai instagram, yaitu 

menurut para remaja facebook dianggap bernuansa tua hal itu dibuktikan oleh Pew 

Research yang menyatakan 48 persen pengguna facebook berusia diatas 65 tahun. 

TokoLoe dipilih untuk penelitian karena sudah memiliki beberapa konsumen. 

Tentang kebiasaan orang yang membeli kacamata secara langsung dengan 

mendatangi toko, memilih kacamata yang akan di belinya, lalu mencoba kacamata 

tersebut apakah nyaman untuk di gunakan atau tidak. Dengan adanya marketing 

online yang memiliki akun Instagram TokoLoe ini yang menjual produk 

kacamata fashion online apakah ada pertimbangan yang berbeda dalam pembelian 

produk kacamata fashion di TokoLoe ini. 

Wawancara prasurvei yang saya lakukan dengan menggunakan metode 

kuesioner dengan jumlah 50 responden, pada tangga 12 Febuari 2018 dengan 

konsumen yang pernah melakukan transaksi di Instagram TOKOLOE. 
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Tabel 1.1 

Variabel yang Mempengaruhi Pembelian Kacamata di Online Shop TokoLoe 

 

Keterangan Frekuesni Persentase 

Produk kacamata Tokoloe bervariasi  4 8% 

Pengikut di instagram Tokoloe banyak 2 4% 

Cara pemesanan yang cukup mudah 3 6% 

Free ongkir jika membeli menggunakan 

aplikasi shopee 

5 10% 

Deskripsi barang yang cukup jelas 3 6% 

Sering adanya promo potongan harga 6 12% 

Tampilan produk yang menarik 4 8% 

Harga yang terjangkau 6 12% 

Pembayaran yang mudah 2 4% 

Pelayanan yang cepat 3 6% 

Tersedianya jasa penggantian lensa 3 6% 

Banyak testimoni dari pembeli 

sebelumnya 

5 10% 

Referensi teman 4 8% 

 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

TokoLoe merupakan online shop kacamata yang sudah memiliki banyak 

pelanggan. Pelanggan lebih memilih untuk membeli di TokoLoe karena harga 

kacamatanya lebih murah daripada online shop yang lain. Seperti pada online 

shop kacamata OSStore, kacamata yang dijual pada OSStore harganya lebih 

mahal dibandingkan dengan TokoLoe. Dengan kualitas kacamata yang sama 

konsumen pasti akan lebih memilih membeli pada online shop yang harganya 

lebih murah. TokoLoe juga menyediakan informasi yang lebih jelas pada produk 
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nya dibandingkan dengan OSStore. Dengan begitu pelanggan akan lebih mudah 

untuk mengetahui produk yang akan dibelinya. TokoLoe juga lebih memudahkan 

konsumen nya dengan menyediakan akun Shopee jika konsumen ingin membeli 

tetapi bebas biaya pengiriman. Sedangkan OSStore tidak menyediakan akun 

Shopee, OSStore hanya menyediakan Line untuk melakukan proses pembelian. 

Untuk meningkatkan kepercayaan para konsumen TokoLoe juga menambahkan 

testimoni dari pembeli sebelumnya, sehingga konsumen tidak akan ragu untuk 

membeli kacamata di TokoLoe. Sedangkan pada OSStore tidak tersedia testimoni 

dari pembeli sebelumnya.  

Dengan adanya banyak pesaing yang menjual kacamata secara online 

TokoLoe harus selalu mempunyai cara untuk tetap mempertahankan 

penjualannya. TokoLoe harus tetap menjual kacamata dengan kualitas yang bagus 

tetapi dengan harga yang lebih murah dari online shop yang lainnya. TokoLoe 

juga harus menyediakan berbagai macam kacamata agar konsumen dapat memilih 

sesuai dengan keinginannya. Dengan begitu penjualan kacamata pada TokoLoe 

akan terus meningkat. 

Ditemukan juga beberapa variabel yang mempengaruhi pembelian 

kacamata online di TokoLoe ini adalah banyaknya kacamata yang di tawarkan, 

harga kacamata yang lebih murah, gambar visual kacamata yang dapat menarik 

minat konsumen untuk membeli, kepercayaan konsumen yang di dapat dari 

testimoni pembeli sebelumnya untuk menjadi pertimbangan konsumen untuk 

membeli di toko online tersebut. Dari kelengkapan kacamata di tawarkan oleh 

marketing online membuat konsumen mudah mencari kacamata yang di 
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inginkannya karena banyaknya produk yang di tawarkan oleh marketing online 

tersebut dan konsumen merasa mudah mencari tanpa harus mencari di toko online 

yang lain. 

Harga sangat penting untuk melakukan kegiatan pembelian adalah harga 

produk karena TokoLoe menawarkan kacamata yang berkualitas, manfaat yang 

sama dengan harga yang lebih murah menjadikan konsumen tertarik untuk 

membeli kacamata di TokoLoe ini. 

Tampilan dari produk yang di tawarkan dari tokoloe membuat bagaimana 

konsumen dapat tertarik untuk membeli produk tersebut dan penjelasan produk 

yang di tawarkan jelas. 

Dari segi kepercayaan bagaimana konsumen menjadi percaya untuk 

melakukan pembelian secara online, untuk mendapatkan kepercayaan dari 

konsumen pada variabel ini online shop TokoLoe menambahkan adanya testimoni 

dari pembeli sembelumnya yang sudah melakukan transaksi lebih dahulu, 

konsumen dapat melihat bagaimana apakah konsumen sebelumnya merasa puas 

dengan produk yang di jual oleh TokoLoe tersebut. 

Selain itu pemilik online shop kacamata yang bernama TokoLoe ini 

kurang mengetahui sebab orang tertarik untuk membeli kacamata yang di 

tawarkan di online shop tersebut yang berada di sosial media instagram pemilik 

online shop tersebut hanya sekedar memberi gambaran dari kacamata yang 

dijualnya dan menjelaskan spesifikasinya, pemilik online shop kurang mengetahui 

apa yang menjadi daya tarik online shop tersebut. 
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Dari uraian di atas dapat di tarik judul dari penelitian ini adalah 

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN KACAMATA 

SECARA ONLINE DI INSTAGRAM TOKOLOE 

1.2  Rumusan Masalah 

Menciptakan bisnis online yang sukses bukan tugas mudah. Seorang 

pengusaha online tetap perlu berkompetisi dengan banyak bisnis lain untuk 

mendapat perhatian kosumen target. Dalam  banyak studi, ada cukup banyak 

faktor yang membangkitkan minat pembelian secara online. Berdasakan 

permasalahan yang diangkat, isu utama dalam penelitian ini adalah untuk meneliti 

mengenai : 

1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian  

secara online di Instagram Tokoloe ? 

2. Faktor apa yang dominan dalam menciptakan atau mendorong pembelian 

secara online di Instagram Tokoloe? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut nampaknya menjadi pertanyaan yang menarik 

utnuk diajukan konsumen Tokoloe dalam pembelian secara online. 

1.3  Tujuan dan Manfaat 

 

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pertimbangan konsumen untuk  

 membeli kacamata di TokoLoe. 

2. Untuk mengetahui faktor paling dominan yang dalam keputusan konsumen  

 membeli kacamata di TokoLoe 
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Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi Pengusaha Online 

1. Bagi wirausaha online yang akan baru memulai atau melanjutkan 

bisnisnya untuk mengetahui faktor-faktor  apa yang menjadi daya tarik 

konsumen supaya tertarik untuk membeli barang secara online. 

2. Dapat menjadikan refrensi untuk memulai berwirausaha. 

2.  Bagi Akademisi 

Menambah wawasan tentang peluang menjadi pengusaha online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




