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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan jual beli ataupun bisnis perdagangan yang merupakan kegiatan 

dasar manusia kini mengalami banyak perubahan seiring perkembangan 

teknologi, yaitu teknologi internet. Pertumbuhan ini ditunjang dengan adanya 

gadget canggih seperti smartphone. Dengan keberadaan gadget dan internet, 

berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, serta 

menjangkau lebih banyak pengguna dibandingkan cara tradisional. Pengguna 

internet Indonesia saat ini sebanyak 171,17 juta orang atau 64,8 persen dari 

populasi penduduk, dan 93,9% mengakses jaringan internet tersebut melalui 

gadget smartphone (Wardani, 2019). Hal inilah yang menyebabkan bisnis jual beli 

online atau lebih dikenal sebagai e-commerce bertumbuh secara pesat di 

Indonesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia 2018 
Sumber: Katadata.co.id (2019) 
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Menurut sebuah lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine, Indonesia 

adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dengan 

pertumbuhan 78% pada 2018. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih 

dari 100 juta pengguna menjadi salah satu penyebab pertumbuhan e-commerce 

yang pesat ini. Rata-rata uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di situs 

belanja e-commerce mencapai US$ 228 per orang atau sekitar Rp 3,19 juta per 

orang (katadata.co.id, 2019).  

 
Gambar 1.2 Aktifitas Pelanggan E-commerce Indonesia  

Sumber: WeAreSocial.com, 2019 
 

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia terkait 

kegiatan berbelanja secara online, antara lain kegiatan mencari produk / layanan 

untuk pembelian secara online (96%), berkunjung ke situs terkait (91%), 

melakukan pembayaran produk atau layanan online (90%). Kegiatan ini 

menunjukkan bahwa kegiatan e-commerce masyarakat Indonesia cukup lengkap, 

dan tidak menjadikan internet sebagai tempat mereka melihat-lihat barang, namun 

sanggup melakukan seluruh rangkaian kegiatan jual beli secara online 

(katadata.co.id, 2019). 

Kegiatan e-commerce atau berbelanja secara online ini juga didukung oleh 
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banyaknya angkatan muda atau yang biasa disebut generasi milenial di Indonesia. 

Menurut IDN Research Institute dan Nielsen Indonesia, generasi milenial dapat 

dibagi menjadi 7 jenis sesuai dengan nilai-nilai, perilaku, dan sikap mereka yang 

berbeda, yaitu Adventurer, Visionary, Artist, Leader, Socializer, Conservative dan 

Collaborator (IDN Research Institute, 2020). Beragamnya personalitas dari 

generasi milenial ini juga dituangkan dalam beragamnya cara mereka melakukan 

aktualisasi diri, dan di tengah perubahan teknologi internet ini, salah satu 

bentuknya adalah melalui platform media sosial.  

Salah satu platform media sosial yang digunakan oleh penggiat bisnis e-

commerce di Indonesia saat ini adalah Instagram. Instagram merupakan platform 

yang dibuat untuk semua orang untuk memposting foto mereka sendiri dan dapat 

dilihat oleh semua orang di dunia. Sejak diluncurkan pada 2010, pada akhir 2018, 

jumlah pengguna Instagram telah mencapai lebih dari 1 miliar orang dengan 200 

juta foto dan video dibagikan setiap hari (dailysocial.id, 2019). Menurut Brand 

Development Lead Instagram Asia Pacific region, Paul Webster, Indonesia adalah 

salah satu negara dengan pengguna Instagram terbesar di dunia (antaranews.com, 

2016).  

 

 

 

  

 

Gambar 1.3 Pertumbuhan Pengguna Instagram  
Sumber: Statista.com, 2018 
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Dengan semakin aktifnya penggunaan Instagram, beberapa pengguna yang 

memiliki banyak followers dan memiliki gaya tersendiri kemudian menjadi 

sorotan, yang dikenal dengan sebutan selebgram. Selebgram akan menjadi contoh 

di kalangan masyarakat, terutama untuk generasi milenial. Jika tidak melakukan 

hal yang sama dengan role model selebgram ini, maka para pengikutnya akan 

merasa tidak puas dan merasa tertinggal dari yang lain. Hal inilah yang kemudian 

turut memancing banyak orang dari kalangan anak muda yang ingin membeli 

barang-barang yang dianggap trendy atau mempunyai brand designer ternama 

(Gayatri & Bhina, 2018).  

 

 

 

 

Gambar 1.4 Contoh Instagram Selebgram @anazsiantar dan @theabernice 
Sumber: Instagram.com, 2020 

Permasalahan yang timbul adalah tren ini kemudian dimanfaatkan oleh 

beberapa brand tersebut (misalnya brand mewah tas, jam tangan ataupun sepatu) 

untuk bisa menjual produknya dengan harga tinggi. Meskipun begitu, kalangan 

anak muda generasi milenial yang menyukai brand tersebut tetap berusaha untuk 

memiliki produk yang dianggap “trendy” tersebut.  

Salah satu solusi yang digunakan oleh generasi milenial adalah online 

auction. Online auction adalah sebuah sistem dimana seseorang yang memiliki 

sebuah barang yang ingin dijual menitipkan barangnya dengan sistem 

consignment / konsinyasi, yaitu menitipkan barang mereka kepada pihak ketiga 
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atau agen yang memiliki sebuah venue atau tempat berjualan. Pihak ketiga 

tersebut kemudian menjaga produk tersebut, namun kepemilikan sah tetap pada 

pemilik barang tersebut hingga barang tersebut dijual. Produk tersebut kemudian 

dijual secara lelang dengan menggunakan sistem bidding yaitu dimana pembeli 

menawarkan harga yang menurutnya sesuai untuk barang yang sedang 

dilelangkan tersebut, dan pembeli atau bidder yang membeli barang dengan harga 

termahal akan mendapatkan barang tersebut. Dengan sistem ini, pemilik produk 

brand terkenal atau mewah tersebut dapat menjual produknya dengan cepat, dan 

pembeli atau bidder juga bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga murah 

(Chotani, et al, 2015).  

Salah satu bisnis yang berbasiskan online auction di platform media sosial 

Instagram untuk melakukan bisnis mereka adalah Auctionluxe. Auctionluxe 

melakukan bisnis berbasis online auction untuk produk barang mewah. Barang 

mewah atau branded yang dimaksud adalah jenis barang yang harganya jauh 

melebihi produk kompetitor serupa, dan biasanya menjadi sebuah simbol status 

sosial pemiliknya. Contoh brand barang mewah ini antara lain jam tangan Rolex, 

tas Louis Vuitton atau Hermes, dan barang-barang mewah lainnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Instagram @Auctionluxe  
Sumber: Instagram.com, 2020 
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Proses online auction ini merupakan sebuah proses yang dapat dianggap 

cukup baru di Indonesia, dibandingkan dengan proses lelang tradisional dimana 

para bidder dikumpulkan di sebuah tempat dan melakukan proses lelang berupa 

tawar menawar. Peneliti melihat bahwa fenomena ini dimanfaatkan generasi 

milenial untuk membeli berbagai macam produk mewah yang ditawarkan di akun 

online auction Instagram @Auctionluxe. Karena hal tersebut, peneliti ingin 

meneliti deskripsi generasi milenial yang menjadi pembeli barang melalui proses 

online auction dengan menggunakan akun Instagram @Auctionluxe. 

 
 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Kegiatan online auction dimana kegiatan dimana seseorang dapat 

melakukan proses bidding secara online tanpa harus datang ke sebuah tempat 

tertentu dan dilakukan via internet. Online auction yang dilakukan oleh 

Auctionluxe tentu saja melibatkan kegiatan komunikasi pemasaran. Menurut 

Sangadji dan Sopiah (2013), komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang 

dilakukan antara produsen, perantara, pemasaran, dan konsumen, dan merupakan 

kegiatan untuk membantu konsumen untuk mengambil keputusan di bidang 

pemasaran serta mengarahkan pertukaran atau transaksi agar lebih memuaskan 

dengan menyadarkan semua pihak untuk berpikir, berbuat, dan bersikap lebih 

baik. 

Komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Auctionluxe termasuk ke 

dalam kategori digital marketing atau kadang disebut interactive marketing. Heini 

dan Heikki (2014) menyatakan bahwa digital marketing mempunyai karakteristik 
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dan dinamika yang berbeda dari kegiatan pemasaran lain, sehingga perusahaan 

ataupun organisasi harus betul-betul memahaminya secara lebih dalam untuk bisa 

menggunakan jenis strategi pemasaran ini secara efektif. Salah satu hal penting 

adalah apakah komunikasi yang terbentuk antara perusahaan dan konsumen 

terjadi dalam bentuk satu arah (one way communication) atau dua arah (two way 

communication). Perbedaan jenis komunikasi ini terjadi karena perbedaan dari 

medium yang digunakan seperti yang ditampilkan dibawah ini: 

Tabel 1.1 Klasifikasi Jalur Pemasaran Digital 
 Kendali Penuh Perusahaan Kendali sebagian dari 

Perusahaan 

Satu Arah a. Website 
b. Newsletter 
c. Online Directory 
d. Banner Advertising 

a. SEO (Search Online 
Optimization) 

b. Google / Facebook 
Online Ads 

 
Dua Arah a. Blog Perusahaan 

b. Forum / Komunitas Pegawai 
Perusahaan 

a. Media sosial 
 

Sumber: Heini & Heikki (2014) 

Jalur pemasaran digital yang diambil oleh Auctionluxe adalah melalui 

media sosial Instagram yang juga menjadi platform mereka melakukan kegiatan 

online auction. Menurut Heini & Heikki (2014), media sosial sendiri adalah 

medium yang disukai oleh pembeli, dimana di media sosial ini para pembeli tidak 

mengharapkan sebuah kata-kata pemasaran, tetapi sebuah bukti nyata atau 

informasi nyata yang terbentuk dari percakapan mengenai suatu merek perusahaan 

tersebut.  

Perilaku pembeli sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

melakukan komunikasi pemasaran. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), perilaku 



 

8 
 

konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 

menggunakan, menghabiskan produk dan jasa. Untuk bisa mengerti mengenai 

perilaku pembelian ini, maka peneliti tentang deskripsi pembeli, yaitu tentang 

perilaku dan preferensi pembeli tersebut. Untuk bisa melakukan hal ini, maka 

penelitian ini akan berfokus mencari tahu deksripsi pembeli milenial yang 

melakukan bidding di @Auctionluxe, yang kemudian dapat dimanfaatkan 

Auctionluxe untuk meningkatkan komunikasi pemasaran mereka. 

Deskripsi pembeli milenial ini akan menggunakan acuan tipe pembeli 

online yang didasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nielsen Norman 

Group (2014), yang mengelompokkan pembeli online kedalam 5 kategori, yaitu: 

Product Focused / Searcher, Browser, Researcher / Wanderer, Bargain Hunter, 

dan First Timers. Peneliti juga akan menggunakan teori loyalitas pembeli dari 

Griffin (2015) dan online customer experiences (Chaffey dan Chadwick, 2019) 

untuk mendeskripsikan pembeli / bidder generasi milenial @Auctionluxe.  

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi penelitian, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah:  

Bagaimanakah deskripsi pembeli generasi milenial dalam mengikuti 

online auction barang mewah melalui akun Instagram @Auctionluxe?  
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1.4  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian, maka bisa 

diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Untuk menjawab rumusan masalah supaya bisa mengelompokkan dan 

menjabarkan deskripsi berbagai jenis bidder di akun Instagram 

@Auctionluxe khususnya konsumen generasi milenial. 

 

1.5  Signifikansi Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Kegunaan bagi akademisi 

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui perilaku pembelian online 

menggunakan sistem online auction di kalangan anak muda / generasi 

milenial melalui media sosial Instagram, sehingga dapat menjadi acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik seputar perilaku 

pembeli online di Indonesia.  

2. Kegunaan bagi praktisi 

Memberikan kritik dan saran yang membangun kepada @Auctionluxe 

sehingga perusahaan dapat mengetahui deskripsi tipe konsumen yang 

melakukan pembelian di akun Instagram mereka dan membantu dalam 

menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. 
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3. Kegunaan bagi masyarakat 

Masyarakat mengetahui mengenai sistem online auction yang ada di  

platform media sosial Instagram dan jenis pembeli yang bertransaksi 

melalui sistem online auction tersebut. 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dan dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pertama terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi 

dasar dari penelitian ini. 

BAB II OBYEK PENELITIAN 

Bab kedua menjabarkan dan mendeskripsikan dengan jelas Obyek 

penelitian yaitu pembeli / bidder milenial yang mengikuti sistem online 

auction melalui akun Instagram @Auctionluxe. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ketiga berisi tentang teori-teori atau konsep-konsep dasar yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yang menjadi pendukung dan acuan dalam 

penulisan skripsi. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang 

merupakan penelitian studi kasus, serta teknik pengumpulan dan analisa 

data kualitatif. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang penjelasan mengenai hasil dari penelitian berupa interview 

dan proses pembahasan yang mencakup proses coding atas interview yang 

dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang 

berkaitan dengan kesimpulan pada penelitian ini. 


