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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat segala 

hal menjadi jauh lebih mudah dan instan. Salah satunya dalam bagaimana cara orang-

orang berbelanja dan memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Roy Mande selaku 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia dalam Rachman (2017) 

menyatakan bahwa saat ini masyarakat tengah mengalami perubahan perilaku 

khususnya dalam pola berbelanja. Masyarakat lebih banyak memilih bertransaksi 

secara online dibanding secara konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam Rachman 

(2017), berisi data jumlah volume transaksi secara online yang telah meningkat 1,5% 

di atas transaksi secara konvensional. Sehingga berdasarkan data di atas menunjukkan 

terjadinya perubahan pola perilaku konsumen di masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan mereka yang mana lebih memilih melakukan transaksi secara online. 

Menurut data We Are Social (2018), sebagian besar pengeluaran yang 

dilakukan melalui transaksi penjualan secara online diduduki oleh kategori fashion & 

beauty yang mencapai 2.466 milyar USD dan kategori ini merupakan pengeluaran 

terbesar dibanding dengan kategori lain seperti elektronik, makanan & kebutuhan 

pribadi, perlengkapan rumah, mainan & hobi, traveling, musik, dan game.  
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gambar 1.1. jumlah E-Commerce spend by category di Indonesia 
sumber: Wearesocial.com 

 
Sehingga berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di era digital ini, para 

perempuan lebih memilih untuk berbelanja secara online dibanding harus 

mengunjungi toko pakaian secara langsung. Hal ini di tandai dengan seiring 

bermunculannya berbagai e-commerce di Indonesia. E-Commerce merupakan suatu 

kegiatan penjual belian produk dan jasa yang dilakukan secara online dengan 

menggunakan media internet. Menurut Turban dan King (2003, h. 3) “Electronic 

commerce (E-Commerce) describes the process of buying, selling, or exchanging 

products, services, and information via computer networks”. Di Indonesia E-

Commerce terdiri dari beberapa contoh berdasarkan jenis masing masing, yaitu: 

Tokopedia, Lazada, Berrybenka, Zalora, Pomelo, Chocochips dan masih banyak lagi. 

Saat ini salah satu E-Commerce yang sedang mengalami perkembangan yang sangat 

pesat di bidang fashion adalah Chocochips Boutique. 
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Chocochips merupakan brand fesyen yang menyediakan segala kebutuhan 

berpenampilan bagi perempuan. Di mulai dari berbagai pilihan pakaian seperti atasan, 

bawahan, terusan, jumpsuits & Rompers, atasan bawahan, serta outerwears. Selain 

pakaian, Chocochips juga menghadirkan berbagai pilihan sepatu yaitu seperti flats, 

sendal, dan heels.  

Melalui brand mereka, Chocochips selalu memposisiskan diri dengan image 

“modern - sweet” namun juga elegant yang bisa digunakan day and night outfit. 

Dimana pakaian yang dapat di gunakan dalam segala occasion baik saat formal mau 

pun non formal. Hal ini lah yang membuat mereka menonjol dan sangat digandrungi 

oleh para konsumen. Prinsip mereka adalah mempercantik seluruh perempuan di 

Indonesia tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak dan pastinya tetap dengan 

kualitas terbaik menghantarkan mereka pada posisi mereka sekarang. Perkembangan 

mereka yang sangat pesat ini ditandai dengan pembukaan outlet shop mereka di 4 

kota besar di Indonesia. Di mulai dari 5 outlet di Mall besar kota Jakarta, 1 outlet di 

kota Tangerang,  1 outlet di kota Surabaya, dan 1 outlet di kota Medan. Selain itu 

kesuksesan brand Chocochips juga dapat di lihat dari engagement mereka dengan 

konsumen melalui media sosial mereka terutama di Instagram. Hingga saat ini 

menurut data dalam Instagram, pengikut akun Instagram Chocochips Boutique telah 

mencapai 222.000 pengikut dan dengan jumlah like rata rata di atas 100 orang per 

post. 
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 Sebagai salah satu brand E-Commerce yang sedang berkembang, Chocochips 

Boutique harus mampu untuk bersaing dengan kompetitornya yang juga berada di 

bidang fesyen seperti Zalora maupun Berrybenka. Maka dari itu Chocochips harus 

mampu membentuk image yang positive dibenak konsumen agar dapat memiliki 

identity-nya sendiri yang membedakannya dari brand lainnya. Menurut Wijaya 

(2013) Brand image adalah keadaan ketika konsumen memiliki presepsi tertentu atau 

sesuatu yang membentuk suatu citra atau image pada suatu brand di dalam pikiran 

konsumen. Selain itu, Wijaya (2013, h. 58) juga menambahkan bahwa “Brand image 

plays an important role in the development of a brand, because the brand image 

regarding reputation and credibility of the brand that later became the "guidelines" 

for the consumer audience to try or use a product or service.” Sehingga Chocochips 

Boutique harus memiliki brand image yang positive dan memiliki jati diri mereka 

sendiri yang berbeda dari brand lain. Agar Chocochips memiliki kredibilitas serta 

kepercayaan dari konsumen untuk mau mencoba atau menggunakan brand mereka. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada era digital saat ini, Chocochips harus mampu memilih media yang tepat 

agar brand image positive dapat terbentuk sesuai dengan yang mereka harapkan di 

benak konsumen. Sehingga pemilihan media yang paling efektif dalam membentuk 

brand image positive dibenak konsumen adalah dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi khususnya penggunaan media sosial Instagram. Hal ini 

didasarkan pada data wearesocial.com bahwa Instagram menduduki posisi ke 3 
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dengan presentase 38% sebagai platform sosial networking yang paling aktif pada 

tahun 2018.   

 
gambar 1.2. Platform social media teraktif di Indonesia 

sumber: Wearesocial.com 
 

Selain itu dalam wearesocial.com, penggunaan Instagram oleh Chocochips 

Boutique ini juga disebabkan oleh pengguna media sosial Instagram di masyarakat 

didominasi dari range usia 18-34 tahun yang sebagian besar adalah perempuan. Hal 

ini membuat Instagram sangat sesuai dengan target market Chocochips yang mana 

perempuan berusia 18-35 tahun middle to high class. Sehingga berdasarkan berbagai 

data tersebut membuat Chocochips menggunakan Instagram sebagai media dalam 

membentuk brand image mereka.  
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Gambar 1.3. Profile of Instagram User 
sumber: wearesocial.com 

 
Penggunaan media sosial Instagram tentu saja tidak lepas dari segala 

kelebihan yang dimilikinya. Menurut Mahendra (2017), Instagram terdiri dari 

beberapa fitur seperti fitur kamera, LIVE Instagram, Instastory, explore, tag & 

hashtag, caption, dll. Selain itu dengan menggunakan Instagram, komunikasi dengan 

konsumen atau target audience akan lebih efektif karena komunikasi yang terjalin 

berlangsung dua arah dan tidak hanya melalui pesan teks tetapi juga dalam bentuk 

foto dan video.  

Flew (2007) menyatakan bahwa pada abad 21 penggunaan media sosial telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media sosial adalah sebuah perangkat 

media digital yang mengandung interaktivitas antar para penggunanya. Sehingga 

dengan menggunakan Instagram, Chocochips dapat menerima feed back dan 

berinteraksi langsung dengan konsumen. Selain itu, dengan penggunaan Instagram ini 
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juga akan mampu untuk membentuk image image sesuai dengan yang di harapkan 

oleh brand Chocochips yaitu melalui teks, audio, visual, ataupun audio-visual yang 

mereka pakai dalam fitur fitur Instagram. Sehingga dari berbagai fitur-fitur dan 

kelebihan Instagram ini nantinya akan mengakomodir terbentuknya brand image 

positive Chocochips dengan menggunakan media sosial Instagram. 

Berdasarakan segala pemaparan di atas, Chocohips harus membentuk brand 

image di mata para konsumennya agar sebagai brand E-Commerce fesyen yang 

sedang mengalami perkembangan, mereka mampu bersaing dan memiliki identity 

mereka sendiri yang mampu membedakan dari brand lainnya. Yaitu dengan 

penggunaan media sosial Instagram khususnya dalam penggunaan fitur fitur dalam 

Instagram. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat 

menganalisa penggunaan Instagram oleh Chocochips Boutique dalam membentuk 

brand image. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan Instagram oleh 

Chocochips Boutique dalam membentuk brand image?”  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penggunaan Instagram oleh Chocochips Boutique dalam 

membentuk brand image. 
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2. Untuk menggambarkan penggunaan Instagram oleh Chocochips Boutique 

dalam membentuk brand image 

3. Untuk menganalisa penggunaan Instagram oleh Chocochips  Boutique 

dalam membentuk brand image 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademik 

Diharapkan penelitian ini memberikan referensi dan juga menambah wawasan 

bagi Chocochips Boutique sebagai acuan penggunaan Instagram dalam membentuk 

brand image. 

 

1.5.2 Kegunaan Praktis  

Penelitian ini digunakan dalam menganalisa penggunaan Instagram oleh 

Chocochips Boutique dalam membentuk brand image serta menjadi referensi bagi 

peneliti salanjutnya dalam menyusun tugas akhir. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti akan mengangkat mengenai penggunaan 

Instagram oleh Chocochips Boutique dalam membentuk brand image. 
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BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Subjek dari penelitian yang peneliti lakukan adalah Chocochips Boutique. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Instagram Chocochips Boutique. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan konsep yang diambil dari berbagai sumber baik buku maupun 

jurnal, dalam bentuk pengertian dan definisi. Termasuk di dalamnya adalah konsep 

tentang komunikasi, komunikasi massa, new media, media sosial, Instagram, 

marketing communication, brand, brand equity, serta brand image. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

menggunakan metode ilmiah. Peneliti memilih metode deskriptif karena penelitian ini 

hendak menganalisis penggunaan Instagram yang digunakan oleh objek penelitian. 

BAB V: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti menguraikan dan menganalisis hasil penelitian yang telah 

dikumpulkan melalui hasil wawancara yang mendalam. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan diikuti dengan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaji oleh peneliti di latar belakang, dan 

juga saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 


