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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi yang semakin canggih telah 

melahirkan suatu era digital sehingga menyebabkan manusia saat ini memiliki 

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi salah satunya adalah 

penggunaan internet (www.merdeka.com, 2016). Munculnya internet telah 

mengubah cara berkomunikasi antar manusia, jaringan internet yang tersedia saat 

ini semakin membaik bagi masyarakat sehingga sangat memudahkan masyarakat 

untuk berkomunikasi (Hermawan, 2012). Menurut Kotler dan Armstrong (2008) 

Internet adalah suatu jaringan yang berasal dari komputer dan dapat 

menghubungkan segala jenis pengguna di seluruh dunia satu sama lain dan 

menghubungkan mereka dengan penyimpanan informasi yang sangat besar. 

Dengan perkembangan teknologi dimana semakin lama semakin pesat pada 

saat ini, bisa dikatakan bahwa saat ini teknologi informasi sudah memasuki hampir 

seluruh bidang, salah satunya dibidang bisnis. Banyak pelaku bisnis yang 

menggunakan teknologi informasi untuk mendukung suatu kemajuan bisnis yang 

dimiliknya dan mendapatkan sebuah keuntungan seperti yang diinginkan. Dengan 

pemanfaatan teknologi informasi di suatu bisnis maka akan memberikan sebuah 

dampak positif yang sangat besar untuk berjalannya suatu bisnis yang akan kita 

bangun. Salah satu negara yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat dalam 
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penggunaan teknologi adalah negara Indonesia. Dimana hal tersebut dapat kita lihat 

pada Gambar 1.1. 

Sumber: boc.web.id , 2019  

Gambar 1.1 Statistik Pengguna Digital dan Internet di Indonesia Tahun 2019 

 

 Berdasarkan Gambar 1.1 dapat ditunjukkan bahwa penggunaan internet dan 

digital di negara Indonesia telah mencapai 150 juta penduduk. Hal ini tentu menjadi 

target yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan oleh para pembisnis yang 

ingin beralih untuk memasarkan produk serta layanan-nya melalui internet. 

Berbagai industri bisnis berlomba–lomba untuk terjun kedalam dunia digital, salah 

satunya adalah industri pada bidang makanan dan minuman. Sektor industri bidang 

makanan dan minuman adalah salah satu sektor usaha yang terus menerus 

mengalami pertumbuhan. Seiring dengan jumlah penduduk di Indonesia yang terus 

meningkat, volume terhadap kebutuhan pada makanan dan minuman juga terus 

meningkat. Hal ini membuat industri di bidang makanan dan minuman menjadi 

salah satu faktor di sektor manufaktur yang menjadi andalan dalam memberikan 

kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian kinerja 
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dari industri ini, selama ini tercatat sangat konsisten dan terus positif, dimulai dari 

perannya terhadap peningkatan terhadap produktivitas, investasi, ekspor hingga 

terhadap ketersediaan tenaga kerja. Tingginya nilai dari industri di bidang makanan 

dan minuman menyebabkan sektor ini sangat berkontribusi besar terhadap PDB di 

Indonesia.  

Sumber: BPS, 2018  
Gambar 1.2 Nilai PDB Berdasarkan Industri 2014-2018 (Miliar Rupiah) 

Nilai dari industri makanan dan minuman menunjukan tren yang meningkat 

dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada tahun 2014, nilai dari industri makanan 

telah mencapai 117 triliun rupiah dan di tahun 2018, sektor industri makanan dan 

minuman telah meningkat dan mencapai 165 triliun rupiah. Nilai CAGR dari 

industri makanan dan minuman juga merupakan yang tertinggi jika dibandingkan 

dengan empat industri lainnya.  Pada periode 2014 sampai 2018 dengan data 

kuartalan, nilai CAGR dari industri makanan dan minuman mencapai 2.92 persen, 

disusul oleh industri alat angkutan sebesar 1.48 persen dan Industri Barang Logam; 

Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik sebesar 1.32 persen. 

Kontribusi dari Industri Makanan dan Minuman terhadap nilai dari PDB Industri 
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Pengolahan non-migas selalu menjadi yang terbesar dari tahun 2014 sampai tahun 

2018. 

Sumber: BPS, 2018  

Gambar 1.3 CAGR Industri Indonesia 2014 – 2018 

 Industri food and beverages memiliki kategori-kategori yang cukup banyak, 

diantaranya minuman, bread and bakery products, cereal products, convenience 

foods, dairy, ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, daging, saus, makanan 

ringan, permen, miscellaneous, dan lain-lain. Peneliti ingin meneliti salah satu jenis 

usaha food and beverages dari keseluruhan kategori industri tersebut yaitu kategori 

bread and bakery products. Di Indonesia terdapat berbagai jenis bisnis dibidang 

bread and bakery seperti Dapur Cokelat, The Harvest Cakes, Colette and Lola, 

Anns Bakery, Dore by Le Tao, Francis Artisan Bakery, Chateraise, dan lain-lain. 

Seluruh bisnis bakery di Indonesia sudah menggunakan internet salah satunya yaitu 

media sosial sebagai alat pemasaran dan guna untuk meningkatkan penjualan. Salah 

satu media sosial yang paling popular digunakan adalah Instagram. Dari sisi 

pemasaran menggunakan Instagram dapat dilihat dari Tabel 1.1 yang berisikan 

jumlah followers, jumlah postingan, dan engagement rate dari masing-masing 

bisnis bakery di Indonesia. 
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Tabel 1.1 Jumlah followers, post, dan engagement rate. 

Sumber : Instagram (data diolah) 

Engagement Rate adalah sebuah indikator tentang besar kecilnya interaksi 

antara sebuah akun resmi baik itu di Facebook, Instagram ataupun Twitter dengan 

pengikutnya atau biasa disebut dengan istilah followers (Sociabuzz, 2019). 

Engagement rate dihitung dengan cara menjumlahkan total likes dan komentar 

suatu postingan dan dibagi dengan jumlah pengikut sehingga diperoleh angka rata-

rata total engagement. Dari Table 1.1 dapat disimpulkan bahwa Dapur Cokelat 

memiliki engagement rate yang paling tinggi diantara kompetitornya, yaitu 

memiliki angka 1.13%. Posisi kedua ditempati oleh Chateraise, selanjutnya The 

Harvest, lalu diposisi keempat adalah Anns Bakery, diposisi kelima Dore by Le 

Tao, posisi keenam adalah Colette and Lola, dan terakhir engagement terendah 

berada di posisi ketujuh adalah First Love.  

Selain media sosial, terdapat platform yang digunakan oleh para konsumen 

untuk menuliskan berbagai review mereka mengenai sebuah produk atau jasa 

layanan dan platform tersebut juga akan menunjukan rating mengenai sebuah 

Nama Followers (ribuan) Post Engagement Rate 

Anns Bakery 34.4 1.356 0.41% 

Chateraise 28.6 696 0.59% 

Colette & Lola 94.3 1.109 0.28% 

Dapur Cokelat 214 1.175 1.13% 

Dore by Le Tao 23.5 421 0.33% 

First Love 32.8 1.332 0.27% 

The Harvest 306 4.747 0.49% 
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restaurant atau bisnis tersebut. Angka rating tersebut akan menunjukan baik atau 

buruknya kualitas produk atau layanan. 

Sumber: Zomato, 2019  
Gambar 1.4 Rating Bisnis Bakery di Aplikasi Zomato 

Dari Gambar 1.4 dapat disimpulkan bahwa rating tertinggi dimiliki oleh 

Chateraise dan Dore by Le Tao dibandingkan kompetitornya dengan angka 4.5 dari 

angka 5.0. Lalu diposisi kedua ditempati oleh Anns Bake House dengan rating 4.3 

dari 5.0, posisi ketiga ditempat oleh First Love Patisserie dan Colette and Lola 

dengan rating 4.1 dari 5.0. Selanjutnya diposisi keempat ditempati oleh The Harvest 

dengan angka rating 4.0 dari 5.0, dan terakhir memiliki rating terendah dengan 

angka 3.9 adalah Dapur Cokelat. 
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Keseluruhan hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Dapur 

Cokelat sebagai objek penelitian. Dapur Cokelat memiliki engagement rate dan 

jumlah followers yang tinggi di media sosial yang dimilikinya namun rating review 

konsumen yang dimiliki Dapur Cokelat sangatlah rendah dibandingkan kompetitor 

lainnya. Selain itu, Dapur Cokelat merupakan salah satu bisnis dibidang cake and 

bakery lokal yang sudah lama dan tetap dapat bertahan ditengah persaingan industri 

yang sangat berkembang saat ini. Dapur Cokelat juga menggunakan cokelat lokal 

Indonesia sebagai salah satu bahan baku produknya, dimana ini tentu akan 

bermanfaat bagi negara sebagai salah satu sumber penghasilan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari social media marketing 

activities, service quality, dan electronic word of mouth terhadap purchase intention 

yang dimediasi oleh emotional experience terhadap produk Dapur Cokelat. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan 

masalah yang ingin diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Apakah social media marketing activities memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention? 

2. Apakah service quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention? 

3. Apakah eWOM memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention? 

4. Apakah social media marketing activities memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention melalui emotional experience? 

5. Apakah service quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention melalui emotional experience? 



8 
 

6. Apakah eWOM memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 

melalui emotional experience? 

7. Apakah emotional experience memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dijabarkan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh positif social media marketing activities terhadap 

purchase intention 

2. Mengetahui pengaruh positif service quality terhadap purchase intention 

3. Mengetahui pengaruh positif eWOM terhadap purchase intention 

4. Mengetahui pengaruh positif sosial media marketing activities terhadap 

purchase intention melalui emotional experience 

5. Mengetahui pengaruh positif service quality terhadap purchase intention 

melalui emotional experience 

6. Mengetahui pengaruh positif eWOM terhadap purchase intention melalui 

emotional experience 

7. Mengetahui pengaruh positif emotional experience terhadap purchase 

intention 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar–besarnya 

bagi semua pihak, baik bagi peneliti selanjutnya, maupun bagi manager perusahaan. 

Dan adanya manfaat dari penelitian ini, yaitu: 



9 
 

1. Bagi manager perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang diteliti dalam rangka 

mengetahui aktivitas promosi melalui sosial media terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk 

melihat karakteristik konsumen bedasarkan sample yang diambil. Hal 

tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk menerapkan strategi 

pemasaran yang aktif pada masa sekarang dan masa yang akan datang. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumbangan pustaka, referensi, 

informasi, dan bahan pengetahuan tambahan bagi peneliti lain yang 

berminat untuk melakukan penelitian di bidang pemasaran terutama 

mengenai social media marketing activities, eWOM, service quality, 

emotional experience dan purchase intention.   

1.5 Sistematika Penulisan 

Bagian ini merupakan panduan pada isi di dalam tesis, sehingga dapat 

memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi dan misi dari tesis ini. 

Sistematika penulisan diuraikan menjadi beberapa bagian bab, antara lain:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian yang 

diangkat dari fenomena yang ada saat ini, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori–teori yang berhubungan dengan pokok–pokok 

materi yang mendukung isi di dalam tesis ini. Pembahasan teori mencakup 

sosial media marketing activities, service quality, eWOM, emotional 

experience, dan purchase intention. Dalam bab ini juga akan menjelaskan 

hasil dari penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran yang terdiri dari 

perumusan hipotesis dan model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, sumber data, dan 

instrument yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut meliputi 

teknik pengambilan sample, penyebaran kuisioner, serta karakteristik 

sample yang digunakan sebagai subjek penelitian. Selain itu, dalam bab ini 

juga membahas tentang metode pengukuran data yang meliputi metode 

statistic yang digunakan dalam uji validitas, uji reliabilitas, metode untuk 

analisis data, dan hasil uji studi pendahuluan. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil perhitungan data sample 

menggunakan metode statistik untuk menjawab persoalan yang diangkat 

dalam penelitian ini, meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis data. 

Hasil penelitian tersebut akan didiskusikan berdasarkan atas identifikasi 

masalah yang akan dihubungkan dengan teori yang terkait. 

 



11 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan menjawab masalah yang disampaikan sebelumnya, implikasi 

manajerial bagi para pelaku industri yang didasarkan pada hasil penelitian, 

keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran teoritis untuk 

penelitian selanjutnya.  
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