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BABP1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di zaman sekarang ini, teknologi sangat berkembang dengan pesat sehingga 

teknologi menjadi sangat penting dan sangat digemari di kalangan masyarakat. 

Tidak asing lagi bila dizaman sekarang banyak orang yang sangat bergantung pada 

teknologi. Perkembangan teknologi yang diciptakan termasuk upaya untuk 

memenuhi kebutuhan manusia (Alisjahbana, 1980). Dengan bertambah majunya 

teknologi pada sekarang ini manusia dituntut agar tetap bisa terus mengikuti 

perkembangan teknologi-teknologi yang terus bermunculan. 

Kemajuan teknologi sekarang ini membuat banyak perubahan besar, yaitu 

banyak munculnya media media baru. Dengan adanya media baru (new media), 

masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan mudah, karena tidak hanya 

mengandalkan media tradisional saja. Media baru memudahkan dan mempercepat 

masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi tanpa terbatasnya ruang 

dan waktu.  

Media baru yang bermunculan seperti: Twitter, Youtube, Facebook, 

Instagram, Path, Snapchat dan lain-lain, membuat masyarakat Indonesia menjadi 

lebih tertarik dengan internet. Berdasarkan data yang didapatkan dari Asosiasi 

PenyelenggaraanpJasapInternetpIndonesiap (APJII) pada tahun 2006 dan wepare 

socialppada tahun 2018, membuktikan bahwa benar adanya peningkatan 

penggunaan internet di Indonesia. Padaptahunp2016,lpenggunapinternetldi 

Indonesia hanya 132,7 juta jiwa. Namun terus melonjak hingga padaptahun 2018, 
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pengguna internet di Indonesia mencapai 143,27 juta jiwa, dan dalam kurun waktu 

satu tahun yaitu tahun 2019, peningkatan penggunaan internet terus terjadi hingga 

pemakaian internet mencapai 150 ribu juta jiwa.  

Gambar 1.1 Digital in Indonesia dari Layanan Hootsuite 
Sumber: Official Website  We Are Social(2019) 

 
Internet di Indonesia bukanlah hal yang baru, tetapi peningkatan 

penggunaan internet adalah hal yang positif. Menurut Hidayat (2014) Internet 

merupakan trobosan yang menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini sedang 

masuk masa transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat digital.  

Munculnya media baru yaitu media social memberi banyak manfaat bagi 

masyarakat, media sosial sangat membantu masyarakat dalam menjaga hubungan 

satu sama lain, bertukar kabar, berbagi informasi. Tidak hanya sampai disitu, media 

social pada sekarang ini juga sering digunakan untuk mempromosikan, 

mengiklankan suatu product dan jasa, bahkan transasi menjual dan membeli, yang 

biasa di sebut Onlinepshop. Onlinepshop atau belanja online melalui internet adalah 

suatu proses pembelian barang atau jasa melalui internet tanpa perlu bertatap muka 

satu sama lain.  
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Berdasarkan data yang diperoleh dari we are social, Indonesia menempati 

tempat ketiga terbanyak sebagai negara yang memiliki pengguna aktif di 

Instagram. Instagram ditemukan oleh Kevin Systrom dan Mike Kriefer pada tahun 

2010 ternyata berkembang dengan sangat pesat. Instagram mempunayi fitur-fitur 

canggih dalam bentuk konten foto dan video. Foto dan video juga dapat di edit 

secara langsung meggunakan filter-filter yang sudah disediakan. Hal tersebutlah 

yang membuat Instagram menjadi salah satu media social, yang dilirik untuk 

membuka online shop. Menurut Knibbs (Rochman & Iskandar, 2015) akun 

Instagram yang melakukan penjualan yang memiliki postingan dengan gambar dan 

video menarik, memiliki peluang untuk membuat umpan balik yang positif. 

Dari data yang diambil dari we are social (2019) instagram menempati 

tempat ke empat dalam most active media platforms. Melalui Instagram biasanya 

para pendagang akan mengupload foto serta video dagangan mereka dengan cara 

yang menarik, dengan adanya konten yang menarik akan membangun presepsi 

yang baik kepada pengguna lain atau pembeli.  

Menurut Anshari (2013) memberikan harga menarik, pelayanan yang baik, 

serta barang yang berkualitas akan membuat jumlah penjualan produk menjadi 

bertambah dikarenakan hal-hal tersebut dapat membangun rasa tertarik serta rasa 

percaya dan akhirnya konsumen menjadi lebih tertarik membeli product secara 

online. 
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Gambar 1.2: Media Sosial yang Aktif digunakan pada Januari 2019 

Sumber: Official Website  We Are Social(2019) 
 

Kemudahan yang diberikan saat berbelanja online membuat pertumbuhan 

online shopping menjadi jauh lebih besar, karena mengingat tingkat konsumsi 

masyarakat untuk berbelanja saat ini sangat tinggi. Belanja online pada saat ini 

menjadi gaya hidup untuk  masyarakat modern, dengan belanja online kita dapat 

memilih dan melihat barang dan bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Belanja 

online juga menawarkan cara pembayaran yang mudah dengan melakukan transfer 

kepada pemilik dan langsung dikirim dengan jasa pengiriman yang tersedia.  

 
Gambar 1.3: Pola Perilaku Berbelanja Bergeser Ke Online 

Sumber: Official Website We Are Social(2019) 
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Berdasarkan sumber dari We Are Social, terjadi peningkatan sebanyak 15% 

yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun dalam pola perilaku masyarakat dalam 

berbelanja bergeser ke online. Kemajuan bisnis online yang sangat pesat membuat 

semua hampir semua orang melakukan bisnis online, hal tersebut membuat 

persaingan menjadi sangat kompetitif. Maka dari itu, para penjual online harus 

melakukan strategi penjualan yang efektif dan juga efisien agar konsumen menjadi 

tertarik dan berminat tinggi untuk membeli. 

Melalui data yang diperoleh dari BukaTokoOnline.id, pakian memiliki 

peminat paling besar oleh konsumen pembelanja online dibandingkan dengan 

barang-barang lain.  

Gambar 1.4 barang yang paling sering dibeli secara online  
Sumber: Official Website BukaTokoOnline.id 
 

Saat ini banyak penjual bisnis online di Instagram melakukan cara yang 

efektif dan juga efisien yaitu dengan menggunakan influencer marketing. 

Influencer orang-orang yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki banyak 

pengikut. Sama dengan influencer namun di dalam Instagram biasanya orang-orang 



	

	 6	

yang mempunyai banyak pengikut dan cukup berpengaruh bagi pengikutnya 

disebut dengan Selebgram (Selebriti Instagram). Jadi, influencer marketing adalah 

strategi pemasaran product dengan menggunakan orang-orang yang memiliki 

banyak pengikut dan juga berpengaruh bagi pengikutnya tersebut.  

Selebgram secara tidak langsung membuka jalan baru bagi merk-merk agar 

terhubung secara langsung pada konsumen, mempromosikan, dan menyampaikan 

pesan dari penjual terhadap pembeli. Biasanya para selebgram akan dibayar oleh 

penjual sekaligus akan mendapatkan barang dari merk tersebut, lalu selebgram akan 

memakai barang tersebut dan mengupload foto dan Instagram story pada akun nya. 

Secara tidak langsung influencer atau selebgram tersebut mempromosikan merk 

melalui kehidupan pribadi mereka dan membuat barang dikenal oleh konsumen.  

Dalam pemilihan selebgram biasanya para pemilik toko akan memilih 

selebgram dengan baik, kecocokan dalam bergaya serta bagaimana kehidupan 

sehari-hari mereka juga menjadi pertimbangan. Menurut Shimp (2010) di dalam 

bukunya mencetuskan beberapa faktor yang harus di pertimbangkan dalam memilih 

selebgram, antara lain: Trustworthines (kepercayaan), Expertise (keahlian), 

Attractiveness (daya tarik), Respect (dihargai), dan Similarity to the target audience 

(kemiripan dengan target audience).  

Kegiatan yang dilakukan selebgram yaitu merupakan kegiatan 

endorsement. Endorsement biasa dilakukan dengan cara penjual online shop 

mengirimkan productnya kepada selebgram, lalu selebgram akan memposting, me-

review barang tersebut dalam sebuah Instagram story, atau feeds mereka. Para 

selebgram dalam melakukan endorsement juga akan mendapatkan bayaran sesuai 
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tariff mereka. Sebelum melakukan proses endorsement, biasanya penjual juga 

memilih selebgram yang sesuai dengan target audiences mereka.  

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus kepada online shop 

@pluffyschoice yang menggunakan influencer marketing dalam strategi penjualan 

mereka. Pluffys choice adalah online shop yang menjual pakian pergi sampai 

dengan pakaian dalam wanita di Instagram dan sangat familiar dikalangan wanita 

muda dan wanita dewasa. Pluffy’s Choice saat ini mempunyai 245.000 pengikut 

aktif di Instagram nya.  

Gambar 1.5 profile Instagram @pluffyschoice 
Sumber: Official Instagram Pluffy’s Choice 

 
1.2 Identifikasi Masalah  

Media sosial Instagram pada saat ini menjadi sarana yang paling sering 

dipakai untuk berbisnis, mulai dari bisnis kecil hingga bisnis yang besar. Media 

sosial Instagram pada sekarang ini lebih digunakan untuk berjualan dibandingkan 

e-commers lainnya dikarenakannya instagram lebih memiliki banyak fitur yang 
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canggih, yaitu fitur mengedit foto secara langsung, yang sudah pasti membuat 

barang yang dijual menjadi jauh lebih menarik, serta adanya Instagram story. 

Dengan fitur Instagram story, kita secara langsung bisa melihat pata selebgram 

mempromosikan product tersebut. Dengan menggunakan Instagram, konsumen 

juga lebih menghemat waktu antara bersosialisasi dan berbelanja karena terdapat 

pada satu aplikasi yang sama.  

Pada saat ini, persaingan pada bisnis online menjadi semakin ketat. Salah 

satu metode yang banyak digunakan para pembisnis online adalah menggunakan 

influencer marketing. Dengan menggunakan influencer marketing atau selebgram, 

kepercayaan konsumen akan terbangun, konsumen akan menjadi tertarik karena 

telah melihat produk digunakan dan di review secara langsung dengan selebgram. 

Bila metode penggunaan influencer marketing berhasil biasanya penjual akan 

mendapat kenaikan followers dan penjualan pun meningkat.  

Munculnya selebriti Instagram sangat menguntungkan kalangan penjual 

online, dikarenakan selebgram mempunyai tarif yang rendah daripada melakukan 

endorsement kepada kalangan selebritas untuk melakukan promosi demi 

meningkatkan penjualan. Kemudahan dalam berkerja sama juga membuat para 

penjual online shop gencar menggunakan selebgram.  

Dalam observasi yang peneliti lakukan, Pluffy’s Choice merupakan 

onlineshop yang memiliki eksistensi kuat karena dari 2010 hingga 2019, Pluffy’s 

Choice mempuyai followers aktif yang terus bertambah. Eksistensi Pluffy’s Choice 

juga terus bertambah di karena gebrakan fashion style yang ditawarkan, Pluffy’s 

Choice menjual baju-baju yang tergolong sexy di Indonesia yang masih tabu karena 
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budaya timurnya yang kuat. Menurut salah satu platform penjualan online Shopee, 

Pluffy’s Choice meraih rating yang tinggi dan di vote oleh 59,9rb orang  yaitu 4,8 

dari 5.0 karena mempunyai kualitas barang yang bagus dan memiliki harga yang 

terjangkau.   

 

Gambar 1.6: Rating Penjualan Pluffys Choice di Shopee 
Sumber: Pluffy’s Choice Official Shop di Shopee 

 
Kisaran harga pluffy’s dari harga Rp. 55.000 sampai dengan Rp. 199.000 

dengan harga yang terjangkau, pluffy’s memberika kualitas yang baik Pluffy’s 

Choice menerapkan strategi influencer marketing pada online shop nya. 

Penggunaan selebgram adalah point utama dari penjualan yang dilakukan Pluffy’s 

Choice. Mulai dari kepopuleran, citra, skill dan kualitas gambar dan video juga 

mempengaruhi efektifitas dari pengunaan selebgram untuk meningkatkan minat 

beli konsumen. Biasanya produk yang akan dipasarkan akan disesuaikan dengan 

target audience, dan citra selebgram itu sendiri. Pluffy’s Choice merupakan online 

shop yang masih menonjol dan tidak kalah bersaing sejak 2010. Pluffy’s Choice 

melakukan endorsement kepada beberapa selebgram ternama seperti: Vinna 

Gracia, Titan Tyra, Elizabeth Kasai, Sanly Liu, Rachel Theresia, Juventine Wu, 
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Jessyca Baby, Ruth Stefanie, Monita Pramelia dan masih banyak lagi. Para 

selebgram tersebut biasanya sudah memiliki ribuan hingga belasan ribu followers 

aktif.  

Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti strategi 

marketing Pluffy’s Choice dalam meningkatkan minat beli konsumen dengan 

menggunakan influencer di Instagram.    

 

1.3 RumusanpMasalah 

Berdasarkan latarpbelakang dan identifikasi masalahpyang telah dijelaskan, 

makappenulis membuat rumusan masalahppenelitian, yaitu: 

“Bagaimana implementasi penggunaan influencer yang digunakan Pluffy’s 

Choice sebagai strategi marketing?” 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti telah jelaskan, tujuanpyang 

inginpdicapaipmelaluipadanyappenelitianpini adalahpuntuk mengetahui strategi 

marketing Pluffy’s Choice dalam menggunakan Influencer di Instagram. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Peneliti mengharapkan adanya manfaat terkait, yaitu:  

1) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian inipdiharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

menambah dan wawasan serta informasi di bidang Ilmu Komunikasi 

khususnya bidang pemasaran dan juga diharapkan penelitian ini dapat 
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berguna bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai 

penggunaan influencer marketing sebagai strategi marketing. 

2) Manfaat Praktis 

Hasilppenelitian inipdiharapkanpdapatpmenjadi masukan bagi 

pembisnis online terkait pengunaan Influencer di Instagram sebagai 

strategi marketing. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan terdiri dari enam bab, yaitu:  

1. PENDAHULUAN: 

 Bab ini akan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi yang ada 

dan melatarbelakangi masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan keguaan serta sistematika penulisan.  

2. OBJEK PENELITIAN:  

Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai obyek dari penelitian 

ini yaitu profile Instagram Pluffy’s Choice, selebgram, foto-foto 

selebgram mempromosikan produk Pluffy’s Choice.  

3. TINJAUAN PUSTAKA:  

Babpini akanpmenuliskan konsep – konseppdanpteori yangpberkaitan 

dengan penelitian.  

4. METOLOGIpPENELITIAN 

Bab inipmenjelaskan tentang metologi penelitian secara mendetail 

meliputi metode penelitian yang digunakan, sumber data, teknik 
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pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian dilakukan sehingga 

penelitian berjalan dengan baik.  

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menjabarkan data-data yang diperoleh setelah 

melakukan penelitian lebih lanjut dan akan membahas analisa dari 

penulis.  

6. KESIMPULAN DAN SARAN  

Babpinipakanpmenjelaskanpataspkesimpulanpyang diambil 

daripanalisis penelitian, danpdari kesimpulan tersebut peneliti akan 

mengemukakan saran yang dapat diaplikasikan kepada pihak lain. 

	


