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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), selama kurun waktu 16 tahun (2000-2015) 

pengguna internet di Indonesia meningkat dari 2 juta menjadi 139 juta 

pengguna. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di Asia untuk jumlah 

pengguna internet terbanyak. (APJII.com diakses pada 15 Desember 2015) 

Mobilitas yang tinggi kini telah didukung dengan perkembangan 

iDevice seperti smartphone, notebook maupun tablet yang memungkinkan para 

pengguna internet mengakses internet kapan dan dimana saja, hal ini kemudian 

melahirkan era media sosial. Media sosial sebagai media online yang 

memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual 

berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media 

sosial seperti Facebook, Twitter, Flickr, maupun Instagram bukanlah hal yang 

asing lagi di Indonesia, khususnya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, 

media sosial juga dianggap sebagai alat penyampaian informasi yang efektif. 

Media sosial yang dianggap sebagai alat penyampaian informasi paling 

efektif, membuat masyarakat banyak memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-

hari. Hal ini tentu memiliki daya tarik dan efek tersendiri bagi masyarakat, 

khususnya di Indonesia. Pemanfaatan dari media sosial tentunya didukung dengan 

perkembangan dari pengguna media sosial di Indonesia. 

Perkembangan pengguna media sosial masih terus meningkat hingga tahun 

2015 ini, hal ini dibuktikan dengan data survei menurut We Are Social, sebuah 

agensi marketing sosial yang selalu mengeluarkan sebuah laporan tahunan 

mengenai data jumlah pengguna website, mobile, dan media sosial dari seluruh 

dunia. Hasil survei terbaru di Indonesia diambil dari total populasi masyarakat 

Indonesia tahun 2015, yaitu sebanyak 255,5 juta penduduk. Populasi yang banyak 

tentu dapat memberikan kesempatan yang besar bagi banyaknya pengguna aktif 

dari media sosial itu sendiri. Berikut hasil survei pada Gambar 1.1. 

http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/
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Sumber : We Are Sosial, 2015 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia 

 Berdasarkan Gambar 1.1 terbukti bahwa sebanyak 72 juta penduduk 

Indonesia aktif menggunakan akun media sosial, dimana meningkat 16 persen 

dari tahun 2014, yaitu menjadi 83,52 juta penduduk. Angka ini tentu 

membuktikan perkembangan pengguna media sosial di Indonesia meningkat 

cukup tinggi dari tahun sebelumnya. 

Menurut hasil IBM Global CMO Study, penggunaan media sosial 

menciptakan banyak peluang bagi pemasar untuk bisa meningkatkan pendapatan 

dan nilai merek, serta mempererat hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan. Para pemasar menggunakan platform sosial untuk berkomunikasi 

dengan 56% CMO menganggap media sosial sebagai media penting untuk 

membina hubungan dengan pelanggan, tetapi mereka kesulitan mendapatkan 

masukan pelanggan yang berharga dari data tidak terstruktur yang dihasilkan 

pelanggan dan pelanggan potensial. Dari hasil survei yang didapat, media sosial 

memiliki pengaruh terhadap terjadinya transaksi jual-beli secara online. 

(www.marketing.co.id diakses pada 28 September 2015) 

Seiring dengan perkembangan penggunaan media sosial sebagai lahan 

untuk transaksi jual-beli online, tentu membuat banyak pebisnis yang 

menggunakan kesempatan ini. Salah satunya adalah perusahaan yang 

memproduksi atau menjual produk alas kaki atau sepatu, Walk in Summer. 

Perusahaan lebih banyak melakukan transaksi jual-beli secara online, meskipun 

terdapat oflline store-nya di kota Bandung. Perusahaan melakukan promosi atau 

72.7 72 
62 

72.7 

83.52 
73.78 

Pengguna Aktif Internet Aktif Akun Media Sosial Aktif Mobile Akun Media
Sosial

Pengguna Internet dan Media Sosial di 
Indonesia (juta jiwa) 

2014 2015

http://www.marketing.co.id/


3 
 

Dea Sintia Dwiyanty, 2016 

PENGARUH CELEBGRAM (CELEBRITY ENDORSER PADA INSTAGRAM) TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

iklan mengenai produknya melalui media sosial. Salah satu media sosial yang 

diutamakan perusahaan saat ini adalah Instagram. 

Jumlah pengguna Instagram semakin bertambah di dunia, meskipun 

usianya belum sampai lima tahun, tapi media sosial berbagi foto itu sudah 

memiliki 400 juta orang pengguna aktif. Pada Desember 2014 lalu, tercatat sudah 

memiliki 300 juta orang pengguna aktif. Hal demikian berarti dalam waktu kurang 

dari satu tahun, mereka bisa memikat 100 juta orang baru untuk aktif 

menggunakan layanannya. Disebutkan juga bahwa 75 persen dari total jumlah 

penggunanya adalah orang yang tinggal di luar Amerika Serikat. Para anggota 

baru Instagram sebagian besar berasal dari Eropa dan Asia. Lebih spesifik lagi 

kebanyakan anggota barunya berasal dari Indonesia, Jepang serta Brazil. 

(www.tekno.kompas.com diakses pada 15 Desember 2015) 

 

Sumber : TechinAsia, 2016 

Gambar 1.2 

Tiga Peringkat Pengguna Instagram Terbanyak di Dunia 

Berdasarkan Gambar 1.2, menggambarkan bahwa Indonesia termasuk 

urutan ketiga dunia dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak. Meskipun 

Instagram sendiri belum berdiri begitu lama di dunia. Fakta menarik mengenai 

Instagram yaitu, sebagai berikut : 

 89 persen pengguna Instagram di tanah air berada dalam rentang umur 18 – 

34 tahun. 63 persen di antaranya merupakan perempuan. 

 85 persen pengguna Instagram di Indonesia membagikan posting mereka ke 

media sosial lain. 

 45 persen pengguna di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang 

yang mereka temui di Instagram. 

Brazil Jepang Indonesia

Tiga Peringkat Pengguna Instagram 
Terbanyak di Dunia  

Negara

http://www.tekno.kompas.com/
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Data tersebut mengungkapkan bahwa pengguna perangkat mobile di Indonesia 

sangat aktif. Hal ini juga menunjukkan besarnya potensi aplikasi mobile di tanah 

air. (www.techinasia.com diakses pada tanggal 14 Maret 2016) 

 Data lain mengungkapkan bahwa Indonesia  termasuk pengguna Instagram 

terbanyak di dunia menurut Brand Improvement Direct Instagram APAC, Paul 

Webster. Belian mengungkapkan bahwa pengguna Instagram mencapai 400 juta 

di seluruh dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna 

terbanyak, yaitu sebesar 89 persen. Berdasarkan penelitian diketahui jika 

sebagian besar warga Indonesia menjadikan Instagram sebagai media untuk 

mencari inspirasi dan berbagai tren terbaru. Paul mengungkap, pengguna di 

Indonesia mayoritas adalah anak muda, terdidik dan mapan. (www.detikcom.xyz 

diakses pada tanggal 14 Maret 2016) 

Selain dilihat dari penggunanya yang meningkat drastis, perilaku 

pengguna Instagram juga menjadi faktor pendukung perusahaan memilih 

Instagram sebagai sarana untuk mempromosikan produknya. Survei oleh 

Jajakpendapat.net yang diikuti 3.002 responden dilakukan untuk mengetahui 

perilaku pengguna Instagram. Dari survei tersebut dapat diketahui bahwa apa hal 

yang paling sering dilakukan oleh pengguna dalam membuka Instagram. Berikut 

hasil yang didapatkan seperti pada Gambar 1.3. 

 

Sumber: Survey Jajakpendapat.net, 2015 (Data diolah kembali) 

Gambar 1.3 
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Berdasarkan data pada Gambar 1.3, memberikan keterangan bahwa orang 

lebih banyak membuka Instagram untuk melihat online shop dan juga selebriti 

atau public figure dibandingkan dengan aktifitas lain. Keberadaan Instagram 

sendiri dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan toko online. Namun, 

ternyata meskipun pengguna Instagram banyak yang melihat online shop sebagai 

aktivitas sehari-harinya, tidak menjamin mereka akan belanja di online shop 

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan survei Jajakpendapat.net yang juga meminta 

responden apakah mereka ingin berbelanja online di Instagram. 

 

Sumber: Survei Jajakpendapat.net, 2015 

Gambar 1.4 

Perilaku Tingkat Daya Beli Belanja Online di Instagram 

Berdasarkan Gambar 1.4, survei membuktikan bahwa 47,4% responden 

menyatakan mereka tidak pernah berbelanja online di Instagram, mereka lebih 

sering hanya sekedar melihat-lihat saja, dan hanya segelintir orang yang sering 

berbelanja online di Instagram. Belanja online memang memberikan resiko bagi 

penjual maupun pembeli sendiri, mungkin masih ada orang-orang jahil yang 

memanfaatkan ini untuk tindak kejahatan. Selain itu, banyaknya pesaing bisnis 

yang menjual produk yang sama, yaitu sepatu atau sepatu sandal dengan konsep 

dan model yang hampir mirip atau bahkan sama percis. Pebisnis yang seperti ini 

akan selalu berusaha mencari tren yang sedang digandrungi oleh para netizen di 

Indonesia. Fenomena ini tentu dapat menurunkan penjualan perusahaan Walk in 

Summer. Penulis mewawancara penjualan perusahaan melalui salah satu staf yang 

bekerja aktif dalam perusahaan ini, yaitu bagian pemasarannya. 
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Sumber: Bagian Pemasaran Walk in Summer, 2015 

Gambar 1.5 

Pertumbuhan Penjualan Walk in Summer 

Grafik pada Gambar 1.5 memberikan keterangan bahwa keputusan 

pembelian konsumen untuk belanja online pada Walk in Summer masih begitu 

rendah dan tidak stabil. Menurut Kotler dan Keller (2012, hlm. 170), keputusan 

pembelian merupakan tahap evaluasi bagi konsumen untuk membentuk pilihan 

diantara merek yang ada dan membentuk niat untuk membeli merek yang paling 

disukai. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tentunya 

berpengaruh terhadap perusahaan, karena dengan keputusan pembelian, 

menentukan konsumen itu akan membeli produk pada perusahaan atau tidak. 

Perusahaan juga memiliki pesaing bisnis yang sama. Berikut data 4 pesaing 

terbesar menurut perusahaan Walk in Summer pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Data 4 Pesaing Menurut Perusahaan Walk in Summer 

No. Nama Perusahaan 
Jumlah 

Followers 
Keterangan 

1. Chielshoes 105.000 
 

2. 13thshoes 95.500 
 

3. Walk in Summer 51.400 
 

4. Dheyshusshoes 49.600 
 

5. Glintzshoes 31.700 
 

Sumber : Instagram (Per Tanggal 15 Desember 2015, Pukul 06:52 AM) 
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Pertumbuhan grafik pada Gambar 1.5 yang tidak stabil, mengharuskan 

perusahaan untuk menentukan strategi media promosi yang tepat dalam 

memasarkan produknya. Promosi yang baik dan tepat dapat berimbas pada 

keputusan pembelian konsumen, dimana dapat meningkatkan volume penjualan 

perusahaan. Media promosi perusahaan dengan strategi iklan melalui media sosial 

Instagram ini belum dapat memberikan dampak peningkatan penjualan yang 

stabil, maka dari itu bisa melalui sarana interaksi khusus dari seorang selebriti, 

yang mana dipandang sebagai individu yang digemari oleh masyarakat dan 

memiliki keunggulan kreatif-atraktif yang membedakannya dari individu lain. 

Kegiatan maupun behavioural selebriti dapat mempengaruhi individu tertentu. 

Sehingga melahirkan strategi iklan yang dapat langsung menyampaikan secara 

visual produk yang ditawarkan produsen. 

Pada tingkat nasional dan internasional, pemasaran melalui selebriti dapat 

dijadikan kesempatan yang dapat berdampak besar pada perusahaan. Selebriti 

membuat para pemasar berpendapat bahwa mereka akan memberikan pengaruh 

besar bagi penggemarnya sendiri. Saat ini, selebriti memiliki makna yang 

berbeda. Mereka tidak hanya orang yang dikagumi saja, tapi bisa jadi orang yang 

dapat ditiru oleh orang lain. Hal ini terutama terjadi di kalangan anak muda, di 

mana mereka sekarang dapat dengan mudah melihat dan mengikuti gaya selebriti 

favorit mereka di media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram. Media 

sosial tidak hanya menjadi platform yang digunakan oleh selebriti untuk 

memperlihatkan kegiatan terbaru mereka, tetapi telah berkembang menjadi 

sesuatu yang lebih besar. Kini dapat menjadi outlet di mana mereka dapat berbagi 

pendapat dan suara ke media massa. 

Namun, meskipun pada dasarnya siapapun bisa dengan bebas berinteraksi 

di media sosial, tetap saja popularitas dari seorang selebriti dapat menjadi 

pembeda antar individu satu dengan individu lainnya. Popularitas yang diterima 

baik di mata masyarakat tentu mempermudah seorang selebriti dalam 

meningkatkannya lagi. Dengan hal ini dapat membuat masyarakat semakin 

tertarik untuk mengikuti akun selebriti dengan maksud untuk menyaksikan 

aktifitas sehari-hari seorang selebriti. Kegiatan selebriti mampu mempengaruhi 

perilaku suatu individu, mulai dari cara berpakaian, cara berinteraksi dengan 
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orang lain, dan lain-lain. Selebriti juga dianggap informatif terhadap trend yang 

kemudian memunculkan beberapa diantaranya yang merekomendasikan produk 

yang mereka pakai kepada masyarakat melalui media sosial Instagram. Hal ini 

melahirkan celebgram yaitu singkatan dari celebrity endorser pada Instagram. 

Celebrity endorser pada Instagram atau biasa dikenal dengan celebgram (Lailatul, 

2015) merupakan selebriti baru yang mulai muncul karena pemilik online shop di 

Instagram menggunakan mereka sebagai model produk mereka. Pengguna 

Instagram yang mengakui "celebgram", istilah bagi mereka yang memiliki banyak 

pengikut dan telah disahkan oleh banyak toko-toko online di Instagram. 

Celebgram-pun menjadi salah satu media promosi dengan strategi iklan 

menggunakan celebrity endorser pada media sosial Instagram yang sedang 

digemari banyak online shop di Indonesia pada saat sekarang ini. 

Menurut peneliti, kegiatan celebrity endorser di media sosial Instagram 

dapat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan 

produk-produk yang mereka pakai, meskipun produk yang dijual oleh online shop 

di Instagram tidak memiliki brand image yang kuat. Namun, konsumen dapat 

yakin dan percaya akan produk pakaian yang di bawakan oleh si endorser. 

Adanya celebrity endorser pada Instagram selain dapat memberikan informasi & 

rekomendasi, juga sangat memudahkan pengguna Instagram yang telah mengikuti 

salah satu selebriti yang menjadi endorser suatu produk dalam menentukan 

alternatif maupun penawaran harga yang terbaik. 

Celebgram  atau (celebrity endorser pada Instagram) yang akan penulis 

ambil sebagai objek penelitian adalah Zahratul Jannah. Hal ini disebabkan 

beberapa pertimbangan mengenai kriteria yang dimiliki celebgram untuk 

memudahkan perusahaan dalam hal mempromosikan produk yang akan 

dipasarkan pada masyarakat luas. Walk in Summer pernah memanfaatkan 

Zahratul Jannah sebagai endorser produk perusahaan. Zahratul Jannah dipilih 

menjadi endorser, karena termasuk ke dalam salah satu dari 15 Top Selebgram 

Terpopuler di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dan value added 

bagi perusahaan dalam memilih endorsement yang tepat dan juga sesuai dengan 

standar dari perusahaan, dimana berikut data 15 Top Selebgram Hijab Terpopuler 

di Indonesia: 
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Tabel 1.2 

15 Top Selebgram Hijab Terpopuler di Indonesia 

No. Nama Selebgram 
Jumlah 

Followers 
Keterangan 

1. Ria Yunita 4.100.000 

 

2. Joyagh 461.000 

 

3. Shirin Al Athrus 456.000 

 

4. Zahratul Jannah 454.000 

 

5. Indah Nada Puspita 401.000 

 

6. Shella Alaztha 295.000 

 

7. Lulu Elhasbu 289.000 

 

8. Dian Safitri 284.000 

 

9. 
Puteri Hasanah 
Karunia 

220.000 

 

10. Ellend Muzakky 190.000 

 

11. 
Nabila Turmudzi 
Alaydrus 

187.000 

 

12. Mega Iskanti Putri 186.000 

 

13. Rizki Amelia 169.000 

 

14. Angella Fransisca 139.000 

 

15. Mya Zulkifli 101.000 

 
Sumber : Platechno, Per Tanggal 14 Maret 2016, 15.00 (Data diolah kembali) 
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Potensi yang dimiliki seorang celebgram dalam membawakan produk 

dengan style khas yang dimiliki, dapat mempermudah perusahaan dalam memilih 

endorser yang tepat dan sesuai dengan standar perusahaan dalam mengenalkan 

produk kepada masyarakat luas. Zahratul Jannah memiliki tingkat kepercayaan 

endorsement yang cukup tinggi di mata para online shop dan sering sekali 

memposting foto endorsement dari online shop. Menurut salah satu blog, pemilik 

akun Instagram @zahratuljannah ini termasuk  selebgram yang punya impact 

besar terhadap penjualan dan high demand sebagai endorser. (Per Tanggal 15 

Desember 2015, Pukul 06:52 AM). (www.tuliside.com diakses pada 15 Desember 

2015) 

Zahratul sebagai celebgram yang mempunyai impact besar terhadap 

penjualan, tentu membuat peluang besar bagi perusahaan agar dapat membantu 

meningkatkan eksistensi dan pendapatan perusahaan. Dalam penelitian ini 

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan 

perusahaan sepatu online shop, Walk in Summer yang menjual melalui media 

sosial Instagram dan menciptakan sikap keputusan untuk membeli bagi 

konsumen. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian 

mengenai “PENGARUH CELEBGRAM (CELEBRITY ENDORSER PADA 

INSTAGRAM) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (SURVEI PADA 

KONSUMEN SEPATU WALK IN SUMMER”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pengguna media sosial yang semakin tinggi di tahun 2015 ini, membuat 

banyak toko-toko online yang menggunakan kesempatan ini untuk meraih untung. 

Namun, dengan banyaknya pesaing bisnis yang sama, akan mempengaruhi pada 

keputusan pembelian konsumen yang pasti mempertimbangkan merek, kualitas 

dan harga dari produk yang akan dibeli. Hal ini membuat perusahaan harus 

memperhatikan media promosi yang lebih kreatif serta inovatif dalam persaingan 

pasar yang sehat. Oleh karena itu, penulis menyadari betapa pentingnya media 

promosi dalam pemasaran produk. Media promosi yang tepat, kreatif dan inovatif 

dapat berimbas pada eksistensi dan peningkatkan pendapatan perusahaan. 

Perusahaan telah melakukan promosi di media sosial Instagram, namun ternyata 

http://www.tuliside.com/
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pertumbuhannya tidak stabil dan sempat menurun di tahun ini. Kreatifitas yang 

dapat dilakukan perusahaan adalah dengan media promosi dalam penggunaan 

celebrity endorser pada Instagram atau celebgram. Besar pengaruh celebrity 

endorser pada Instagram sendiri akan penulis teliti agar bisa membantu 

perusahaan dalam mengurangi resiko kehilangan konsumen karena tidak mampu 

bersaing dengan pesaing bisnis yang sama. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran persepsi konsumen mengenai penggunaan celebrity 

endorser pada Instagram sebagai media promosi Walk in Summer? 

2. Bagaimana gambaran persepsi konsumen mengenai keputusan pembelian 

Walk in Summer? 

3. Seberapa besar pengaruh antara celebrity endorser pada Instagram terhadap 

keputusan pembelian menurut konsumen Walk in Summer? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun pada perumusan 

masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran persepsi konsumen mengenai 

penggunaan celebrity endorser pada Instagram sebagai media promosi Walk 

in Summer. 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran persepsi konsumen mengenai 

keputusan pembelian Walk in Summer. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh antara celebrity endorser pada 

Instagram terhadap keputusan pembelian menurut konsumen Walk in 

Summer. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu pemasaran, 

khususnya mengenai media promosi pada industri bisnis online. 
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2. Aspek Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi dipeWalk in Summer dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan 

dengan lebih meningkatkan kreatifitas dan inovasinya dalam memasarkan 

produk yang mana strategi yang dilakukan perusahaan yaitu media promosinya 

melalui celebrity endorser pada Instagram, sehingga perusahaan dapat 

menyusun strategi yang tepat dalam meningkatkan penjualannya. 


