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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya 

dapat berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial merupakan 

sebuah kebutuhan hidup para kaum millenial.Menurut Philip Kotler dan 

Kevin Keller (2012;568), media sosial merupakan sarana bagi konsumen 

untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama 

lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Ada banyak sekali media sosial 

yang beredar di Indonesia salah satunya adalah Facebook. 

Facebook adalah salah satu media sosial dengan pertumbuhan 

tercepat di dunia. Didirikan oleh seseorang yang berkebangsaan  Amerika 

bernama Mark Zuckerberg bersama teman temannya ketika masih berkuliah 

di Universitas Harvard sejak tahun 2004. Hingga tahun 2012, Facebook 

memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya 

menggunakan telepon genggam.Pengguna harus mendaftar sebelum dapat 

menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, 

menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk 

pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, 

pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang 

sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, 

atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Profil_pengguna&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berteman&action=edit&redlink=1
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daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". (http://id.wikipedia.org/ 

wiki/facebook). 

Di Indonesia sendiri penggunan facebook sangat beragam , mulai 

dari anak anak hingga orang dewasa , hampir dapat dipastikan semua orang 

memiliki akun Facebook . Menurut laporan riset yang telah dilakukan oleh 

We Are Social dan Hootsuite yang dirilis di LinkedIn, Jumat (21/4/2017). 

Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat ke-4 di dunia dengan 

jumlah pengguna Facebook paling aktif (http://tekno.liputan6.com)   

 

Gambar 1.1 

Pengguna Facebook 

Sumber:http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-

dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia 

 

Dan menurut Country Director Facebook Indonesia, Sri widowati 

saat ini pertumbuhan Facebook di Indonesia sudah mencapai angka 115 juta 

pengguna dengan tingkat pertumbuhan mencapai 40 % dalam satu tahun 

(terhitung sejak kuartal pertama juli 2016) dan hampir 97% pengguna 

Facebook di Indonesia terhubung melalui smartphone. 

http://id.wikipedia.org/%20wiki/facebook
http://id.wikipedia.org/%20wiki/facebook
http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia
http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia
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Dengan jumlah pengguna Facebook yang besar Facebook telah 

menjadi sebuah media promosi baru dalam ilmu manajemen 

pemasaran.seiring berkembangnya teknologi, semakin berubah pula media 

sosial meskipun memiliki karakteristik yang sama. Perkembangan media 

sosial dari hanya sekedar berbagi informasi, berita maupun foto, berkirim 

pesan adalah dengan berubah nya media sosial menjadi media promosi bagi 

para pelaku bisnis. Masyarakat saat ini sudah menjadikan Media Sosial 

sebagai bagian dari gaya hidup mereka untuk dapat bersosialisasi. Media 

Sosial berguna memberikan individu kemampuan untuk menetapkan profit 

pribadi, terhubung dengan pengguna lain, membuat, menerbitkan dan 

merespon content(Tom Funk, 2011:8).Media Sosial juga sebagai sarana 

komunitas online dimana orang yang terhubung dalam suatu komunitas 

tertetu. Jaringan Media Sosial ini merupakan bentuk baru dari dialog antara 

“consumer-to-consumer” dan “business-to-consumer” yang memiliki 

implikasi besar terhadap pemasar (Kotler & Amstrong, 2012:141). 

Dengan jumlah pengguna Facebook yang besar di Indonesia dan 

penggunaan yang mudah, Facebook sangat disukai oleh para pebisnis untuk 

menjaring pembeli hingga mendapatkan hasil survey untuk kepentingan 

bisnis mereka. Facebook sendiri telah menyediakan layanan dan fitur yang 

lengkap  untuk para pengguna yang menggunakan Facebook sebagai media 

promosi diantaranya pengguna dapat membuat Grup dan  Page ( Halaman ) 

untuk bisnis nya. Fitur pemasaran melalui facebook manager yang dapat 

dikelola yaitu facebook.business.Fitur ini merupakan fitur promosi 



4 
 

 
 

penjualan yang berbayar untuk mempromosikan halaman atau fanspage, 

postingan atau unggahan, dan website yang memungkinakan pengguna 

dapat mencapai target penjualan dan memasarkan produknya tepat sasaran. 

Begitu pula yang dilakukan oleh Toko Online Serba Inaw 

Jepara.Toko Serba Inaw Jepara adalah salah satu pelaku online shop yang 

menggunakan Facebook sebagai media jualan utamanya.Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan peneliti toko serba inaw Jepara memulai untuk 

melakukan kegiatan perdagangan via Facebook sejak tahun 2016, dari awal 

mula hanya sekedar mencoba-coba hingga menjadi sebuah bisnis yang 

menghasilkan.Mereka mempromosikan seluruh dagangannya yang berupa 

makanan melalui Facebook dengan sistem posting terjadwal.Mulai dari hari 

senin hingga minggu menu yang dijual selalu berbeda.pemilik toko akan 

mengunggah foto dan informasi tentang menu apa saja yang akan mereka 

sediakan pada hari senin hingga minggu dan calon konsumen hanya perlu 

menuliskan pesanan melalui kolom komentar disetiap unggahan yang 

mereka lakukan. Toko Serba Inaw mempromosikan dan menerima pesanan 

melalui Facebook namun mereka tidak memiliki layanan pengantaran atau 

COD (Cash On Delivery) semua konsumen yang telah memesan dan 

dikonfirmasi melalui Facebook dapat mengambil pesanan nya di outlet 

mereka yang berada di Jl.Dr Sutomo, Kauman Jepara.Melalui promosi 

mereka yang melalui facebook, mereka dapat menjangkau pembeli dari 

Jepara secara luas, tetapi dalam penjualan menggunakan media sosial 

memiliki tantangan yaitu pada target audien atau pelanggan atapun karakter 
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pelanggan, sehingga pada saat pemasaran belum bisa mengukur target 

penjualan. 

Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

peran Media Sosial Facebook dan faktor faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen.Dalam hasil beberapa penelitian 

sebelumnya mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian pada toko fashion di jejaring sosial facebook (Eunike 

Verina,dkk:2014) menunjukkan bahwa produk, harga, promosi, pelayanan, 

kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada toko fashion di jejaring sosial Facebook. Dan secara parsial yang 

berpengaruh positif dan signifikan adalah variabel promosi, kepercayaan, 

dan karakteristik konsumen.Variabel produk, harga, dan pelayanan 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Serta (Wahyu Nurul Faroh:2017) 

menunjukkan hasil penelitian harga berpengaruh positif dan signifikan, 

promosi berpengaruh positif dan signifikan, dan pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan (Miftakul 

Janah:2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan harga mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan,promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusanpembelian pada online shop Dewi Hijab Surabaya.  

Beberapa Research gap dalam penelitian loyalitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Research Gap terhadap keputusan pembelian 

No. Variabel Peneliti Hasil 

1. Kualitas 

Produk 

Vivil Yazia, (2014) 

 

 

 

Nurlisa dan Fivi 

Rahmatus Sofiyah 

(2013)  

 

Anugrah Janwar Tunis 

dan Sopa Martina, 

(2016) 

 

Amrullah, Pamasang S. 

Siburian, Saida 

Zainurossalamia ZA, 

(2016) 

Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

 

Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

 

Kualitas produk berpengaruh 

negatif terhadap keputusan 

pembelian 

 

Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

 

Suci Dwi Puspita, 

Taslim, Anita Fitriani, 

(2015) 

Kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

2. Harga  Kanisius Waro Wanda, 

(2015) 

 

 

Nurlisa dan Fivi 

Rahmatus Sofiyah, 

(2013) 

 

Anugrah Janwar Tunis 

dan Sopa Martina, 

(2016) 

 

Suci Dwi Puspita, 

Taslim, Anita Fitriani, 

(2015) 

Harga  yang paling berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

 

Harga berpengaruh negatif 

terhadap keputusan pembelian 

 

 

Harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 

 

 

Harga  berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Vivil Yazia, (2014)  

 

 

Jilly Bernadette 

Mandey, (2014) 

Harga tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

 

Harga tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

3. Kualitas 

pelayanan 

Kanisius Waro Wanda, 

(2015) 

 

 

Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 
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No. Variabel Peneliti Hasil 

Amrullah, Pamasang S. 

Siburian, Saida 

Zainurossalamia ZA, 

(2016) 

Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

Ramadhani Dwi Lestari 

(2017) 

Pelayanan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan berbagai hasil 

penelitian yang berbeda-beda.Sehingga peneliti melihat fenomena yang ada, 

maka penulis ingin melakukan pengujian kembali mengenai “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Toko Online 

Di Jejaring Sosial Facebook (Studi Pada Toko Serba Inaw Jepara)”. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena sangat 

luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti.Pembatasan ruang 

lingkup ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara 

seksama dengan dititikberatkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian dengan melalui variabel kualitas produk, harga dan 

kualitas pelayanan di Toko Serba Inaw Jepara. Obyek yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah Toko Serba Inaw Jepara 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian pada toko online di jejaring sosial 

facebook diantaranya kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan, maka 



8 
 

 
 

dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakahkualitas produk, harga dan kualitas pelayananberpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada toko online di jejaring sosial 

facebook (Studi Pada Toko Serba Inaw) secara parsial? 

2. Apakahkualitas produk, harga dan kualitas pelayananberpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada toko online di jejaring sosial 

facebook (Studi Pada Toko Serba Inaw) secara simultan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah atau arah atau sasaran yang ingin dicapai 

setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Menganalisis kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko online di jejaring 

sosial facebook (Studi Pada Toko Serba Inaw) secara parsial. 

2. Menganalisis kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko online di jejaring 

sosial facebook (Studi Pada Toko Serba Inaw) secarasimultan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan membentuk konsep-konsep baru tentang pemasaran yang berdasarkan 
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fakta khususnya yang berkaitan dengan kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayananadalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan toko maupun perusahaan 

atau instansi pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya 

mengenai kualitas produk, harga dan kualitas pelayananberpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

2. ManfaatPraktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keintelektualan sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai 

wahana untuk mengkaji secara ilmiah tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian pada toko online di 

jejaring sosial facebook. 

b. Bagi Lembaga Terkait 

Dari penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan untuk 

menentukan dasar kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan 

petumbuhan pemasaran. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan masukan bagi lembaga peneliti, perguruan tinggi 

maupun peneliti-peneliti selanjutnya. 

 


