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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa modern saat ini, hampir semua kegiatan sehari-hari dilakukan dengan 

memanfaatkan internet. Pernyatain tersebut sejalan dengan hasil riset Hootsuite dan We Are 

Social yang diunggah oleh Founder Drone Emprit Ismail Fahmi pada tahun 2021. Dalam 

riset tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan sebanyak 4 juta atau jika 

dipresentasikan meningkat sebanyak 1,2 persen, jika dibandingkan dengan tahun lalu 

(Novianty, 2021). Salah satu akibat dari perkembangan internet yaitu munculnya pola hidup 

praktis dikalangan masyarakat, hal ini yang akhirnya membuat perusahaan harus 

menciptakan inovasi baru untuk dapat memanfaatkan perkembangan  internet. Inovasinya 

yaitu dengan mendirikan bisnis yang berbasis E-commerce. E-commerce adalah cara dalam 

melakukan aktivitas jual beli atau memasarkan sebuah produk berupa barang ataupun jasa 

dengan menggunakan elektronik, seperti televisi, radio, jaringan komputer atau dengan 

menggunakan internet (Hismendi, 2016). 

 

Sumber : databook.katadata.co.id, 2021 

Gambar 1.1 Nominal Transaksi E-Commerce (2017-2020) 

Jika melihat dari gambar grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pada 

E-commerce selalu mengalami peningkatan, yang dapat juga diartikan bahwa beberapa 

masyarakat sudah mulai beralih dari berbelanja pada toko fisik ke berbelanja dengan cara 

online. 
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Sumber : databook.katadata.co.id, 2021 

Gambar 1.2 Pengunjung Bulanan Situs E-Commerce (Kuartal IV 2020) 

Dari gambar grafik diatas terlihat bahwa situs perusahaan E-commerce yang paling 

banyak mendapatkan pengujung di kuartal IV tahun 2020 adalah Perusahaan Shopee, setelah 

itu disusul oleh perushaan pesaingnya yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Pada proses 

marketing pasti membutuhkan Iklan untuk memperkenalkan atau hanya sekedar alat 

pengingat suatu produk, dan sebagai daya tarik tambahan biasanya perusahaan akan 

menggunakan seorang publik figur atau artis sebagai alat untuk memperkenalkan suatu 

produk atau yang biasa juga disebut dengan Brand Ambassador, tidak terkecuali Shopee, 

mereka menggunakan artis dari dalam bahkan dari luar negeri sebagai Brand Ambassador 

mereka.Untuk Brand Ambassaor sendiri bisa dibilang salah satu sistem periklanan yang 

mahal, apalagi jika perusahaan menunjuk bintang iklan yang terkenal, contohnya Shopee 

pernah menunjuk salah satu girlgroup terkenal asal korea selatan yaitu BlackPink, untuk Lisa 

BlackPink mematok biaya 3,19 miliar rupiah, untuk Jennie BlackPink mematok biaya 2,5 

miliar rupiah, untuk Rose BlackPink mematok biaya 2,4 miliar rupiah, dan untuk Jisoo 

BlackPink mematok biaya 2,2 miliar (Rama, 2020), jika dijumlahkan maka untuk menjadikan 

seluruh anggota BlackPink menjadi Brand Ambassador memerlukan biaya 10,29 miliar 

rupiah, ditambah lagi Lisa BlackPink pernah diundang khusus oleh pihak Shopee ke 

Indonesia untuk mengadakan Fanmeeting, pasti memerlukan biaya tambahan lagi. 

Karena peningkatan pemakaian internet dan media sosial di Indonesia sangat tinggi, 

hal ini membuat perusahaan juga mulai melirik cara beriklan secara online, salah satu cara 
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periklanan secara online adalah dengan cara mencari tahu atau mengumpulkan informasi dari 

konsumen dengan melihat history pemakaian internet, tujuannya sendiri adalah agar dapat 

mengetahui minat, persepsi, dan juga kebutuhan dari para konsumen dan setelah mengetahui 

apa yang sedang di cari oleh konsumen, secara langsung iklan tersebut akan di taruh pada 

konsumen yang telah menjadi target (McDonald & Cranor, 2010) cara ini disebut dengan 

Onlinе bеhаviourаl аdvеrtising (OBA), pada cara ini penyedia tidak hanya memberikan iklan 

kepada konsumen, mereka juga akan memberikan bantuan dengan memberikan detail dari 

produk yang sedang konsumen butuhkan, tetapi cara periklanan OBA ini menimbulkan 

banyak protes negatif dari para konsumen, karena dianggap melanggar privasi, hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian (Fachryto & Achyar, 2018) yang dimana terbukti memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap keputusan pembelian, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya (Ur et al., 2012) yang dimana konsumеn merasa bimbаng, karena di hasil 

penelitian ini konsumen mendapat manfaat yaitu, mereka tidak perlu melihat iklan yang tidak 

diperlukan, tetapi secara bersamaan juga merasa bahwa privasi mereka telah diganggu. Pada 

aplikasi Shopee sendiri tidak luput dengan strategi atau cara periklanan ini, yang dimana 

Shopee akan mengumpulkan history pencarian dari konsumen, baik history pencarian di 

dalam aplikasi Shopee-nya maupun diluar seperti history pencarian pada Google. 

Dalam kegiatan berbelanja online, hal yang juga membuat masyarakat tertarik selain 

Brand Ambassador adalah memberikan ulasan atas produk yang telah konsumen beli, 

konsumen biasanya mencari terlebih dahulu informasi dari produk yang ingin mereka beli, 

salah satunya dengan melihat ulasan dari konsumen yang pernah membeli produk tersebut, 

biasanya hal ini dilakukan guna mengetahui kualitas dari produk tersebut, kegiatan ini 

dinamakan juga dengan Online Customer Review yang merupakan salah satu bentuk dari 

electronic word of mouth (eWOM), atau pengertian lainnya adalah sebagai salah satu media 

bagi para konsumen untuk dapat melihat review dari konsumen yang lainnya untuk suatu 

produk, layanan atau tentang perusahaan (Khammash, 2008). Salah satu platform yang sering 

menjadi tempat bagi pelanggan memberikan ulasan suatu produk adalah media sosial, 

menurut hasil riset Hootsuite dan We Are Social yang diunggah oleh Founder Drone Emprit 

Ismail Fahmi pada tahun 2021, di dapatkan hasil bahwa pengguna media sosial di Indonesia 

meningkat sebanyak 10 juta orang atau jika dipresentasikan sabanyak 6,3% dari tahun lalu, 

untuk gender pangguna laki-laki sebanyak 50,3% dan perempuan sebanyak 49,7%, untuk usia 

rata-rata berumur 30 tahun (Novianty, 2021). Untuk Online Custumer Review ini sendiri 

selain dapat memberikan keuntungan bagi pihak Shopee, tapi juga dapat memberikan 

kerugian, seperti kasus produk yang dikirim tidak sesuai dengan foto dan deskripsi yang 

tertera, atau proses pengiriman yang lama, hal ini terjadi karena memang pihak Shopee 

membuka lebar aplikasi mereka, bagi siapa saja yang ingin menjualkan produknya melalui 

aplikasi Shopee, membuat penjual-penjual nakal dan kurang bertanggung jawab ikut 

berjualan pada aplikasi Shopee, dan banyak juga konsumen yang akhirnya terkena kasus 

penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan konsumen pun memberikan 

review yang negatif terhadap penjual yang dimana aplikasi Shopee juga akan terkena 

dampaknya juga. Aplikasi Shopee mempunyai tren tersendiri dalam hal review dari 

konsumen di media sosial, baik di platform Youtube, Twitter, Instagram, dan TikTok, yang 

bernama “Racun Shopee” atau yang paling terkenal adalah sebutan “Shopee Haul”, banyak 
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sekali konsumen menjadikan shopee haul ini sebagai ajang me-review dan juga 

merekomendasikan kepada masyarakat tentang barang-barang yang telah mereka beli, dari 

produk Fashion, hingga produk dekorasi ruangan, dengan kualitas yang baik tetapi harga 

sangat terjangkau.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Efektifitas Brand Ambassador, Online Behavioural Advertising, dan Online 

Customer Review Melalui Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-commerce 

Shopee” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat di identifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Semakin banyaknya bermunculan perusahaan yang bergerak dibidang E-commerce, 

membuat terjadinya persaingan yang ketat. 

2. Biaya atau modal untuk Brand Ambassador yang sangat besar. 

3. Terjadi ketidak konsistenan antara hasil penelitian yang berkaitan dengan Online 

Behavioural Advertising dengan keputusan pembelian. 

4. Online Customer Review yang dapat merugikan perusahaan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, tampak bahwa 

permasalahan yang terkait topic penelitian cukup luas, sehingga perlu diadakan pembatasan 

masalah. Maka penelitian ini hanya dibatasi variabel yang sangat berkaitan dengan variabel 

utama yaitu brand ambassador, online behavioural advertising dan online customer review 

terhadap keputusan pembelian. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dapat diambil adalah : 

1. Apakah Brand Ambassador berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui Shopee ? 

2. Apakah Onlinе bеhаviourаl аdvеrtising berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

melalui Shopee ? 

3. Apakah Online Customer Review berpengaruh terhadap keputusan pebelian melalui 

Shopee ? 

4. Apakah Brand Ambassador, Onlinе bеhаviourаl аdvеrtisin dan Online Customer Review 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui Shopee ? 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Tujuan Penelitian yaitu, mengenai jawaban yang dikehendaki dalam rumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Brand Ambassador terhadap keputusan pembelian melalui 

Shopee. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Onlinе bеhаviourаl аdvеrtising terhadap pembelian melalui 

Shopee. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Online Customer Review terhadap keputusan pembelian 

melalui Shopee. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Brand Ambassador, Onlinе bеhаviourаl аdvеrtising Dan 

Online Customer Review terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.    Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahan yang diteliti 

dalam rangka menetahui efektivitas Brand Ambassador, Online Behavioural Advertising 

dan Online Customer Review melalui media sosial terhadap keputusan pembelian. Selain 

itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk melihat karakteristik berdasarkan sampel 

yang diambil yaitu konsumen Shopee. Hal tersebut dapat digunakan sebagai rujukan 

untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif pada masa sekarang dan masa yuang 

akan datang.  

2. Bagi Praktisi 

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan serta pemahaman berkaitan pengaruh efektifitas Brand 

Ambassador, Onlinе bеhаviourаl аdvеrtising dan Online Customer Review melalui 

media sosial terhadap keputusan pembelian pada e-commerce shopee. 

b. Bagi mahasiswa 

Dengan penelitian ini,diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan 

apabila akan melakukan penelitian berkaitan dengan masalah yang sama. 

3.  Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian 

bagi penelitian-penelitian berikutnya mampu memperbaiki dan menyempurnakan 

kelemahan dalam penelitian ini. 

 


