
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Pertumbuhan pengguna media sosial semakin berkembang pesat 

banyak pengguna yang menggunakan media sosial untuk mendukung 

kegiatan bisnisnya secara nyata (Assadam, 2019). Dulu orang 

menggunakan media sosial hanya sebagai media komunikasi digital, 

sekarang tidak hanya berkomunikasi tetapi juga bisa bertransaksi secara 

online dan menggunakan media sosial sebagai media pemasaran produk 

(Arohman dan Nurani, 2018). Media sosial merupakan alat yang 

digunakan setiap orang untuk berbagi gambar, teks, vidio atau audio yang 

berfungsi sebagai alat bertukar informasi dan bisnis bersama orang lain 

(Kotler dan Keller, 2016). 

     Sebagai contoh media sosial instagram, para pengusaha memanfaatkan 

instagram untuk menyampaikan informasi mengenai harga, promo yang 

sedang berjalan, bahkan hingga informasi mengenai warna, ukuran, bahan 

dari produk tersebut dan ketersediaan stok, semua dicantumkan secara 

rinci melalui instagram dengan cara mengunggah foto atau video yang 

berisi produk yang ditawarkan tersebut. Jadi instagram tidak hanya 

menampilkan informasi mengenai produk tetapi juga digunakan sebagai 

media untuk berpromosi (Indika dan Jovita, 2017). 
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Sumber : Napoleon Cat, 2020  

Gambar 1. 1 Grafik Pengguna Instagram bulan Januari 2020 - Mei 2020 

     Pengguna instagram di Indonesia terus mengalami peningkatan, pada 

periode Januari – Mei 2020 mencapai 69,2 juta pengguna. Pada bulan 

Januari 2020 tercatat 62,23 juta pengguna, bulan Februari 2020 mengalami 

kenaikan menjadi 62,47 juta, bulan Maret mengalami kenaikan sekitar 1,5 

juta pengguna, bulan April 2020 terus mengalami peningkatan mencapai 

65,7 juta hingga bulan Mei 2020 membeludak mencapai 69,2 juta 

pengguna (Napoleon cat, 2020). 

     Perkembangan jumlah pengguna Instagram terus mengalami 

peningkatan, hal tersebut memicu para pengusaha membuka peluang 

fusaha menggunakan Instagram untuk meningkatkan tranksaksi pembelian 

(Nuraeni dan Puspitasari, 2019). Dengan adanya instagram pengusaha 

merasa sangat diuntungkan khususnya di bidang fashion, karena dengan 

instagram pengusaha lebih leluasa menawakan berbagai macam 

produknya, Instagram digunakan sebagai katalog produk agar konsumen 

merasa lebih mudah memilih beragam produk yang diinginkan (Nuraeni 
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dan Puspitasari, 2019).  

     Para pengusaha berlomba-lomba memasarkan produknya sekreatif 

mungkin melalui media sosial agar produknya semakin dikenal dan 

diminati oleh semua orang. Pengusaha harus menumbuhkan kesan ingin 

berbelanja saat konsumen pertama kali melihat produk yang ditawarkan 

meskipun konsumen tersebut dari awal tidak ada niatan untuk membeli 

produk tersebut (Gumilar, 2015).  

     Banyaknya pengguna media sosial dan situs belanja online menjadi 

sarana secara paling efektif yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Kemudahan tersebut dapat mengundang para konsumen untuk 

melakukan pembelian secara impuls (impulse buying) (Tirtasari dkk, 

2020). 

      Impulse buying merupakan kondisi yang dapat terjadi saat seseorang 

mengalami rasa mendesak, muncul secara spontan dan tidak dapat 

tertahankan. Konsumen cenderung memiliki rasa ingin membeli produk 

tersebut secara langsung saat konsumen menyadari bahwa tindakan 

tersebut merupakan hal yang wajar (Solomon dan Rabolt, 2009).  

     Proses pembelian secara impuls ini bisa menjadi umum, konsumen 

percaya bahwa perilaku itu rasional, pembeli memiliki proses pembelian 

yang tidak direncanakan ini adalah prioritas, tetapi dalam praktiknya, 

konsumen sering menghadapi dan mengulangi situasi ini saat melakukan 

proses pembelian (Wijaya dan Oktariana, 2019). 
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      Pelanggan akan memilih penawaran yang paling sesuai dengan 

keinginannya diantara beraneka ragam pilihan produk yang menjadi trend 

masa kini. Saat ini demi mendapatkan pengakuan dari orang lain 

konsumen cenderung membeli produk yang memiliki nilai tinggi dan saat 

ini konsumen juga lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan 

(Arohman dan Nurani, 2018).  

     Penawaran yang dilakukan secara digital (melalui media sosial) dan 

didukung dengan adanya brand ambassador dapat membuat konsumen 

untuk tertarik memilih produk dengan penawaran yang paling sesuai 

dengan harapan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya (Arohman dan 

Nurani, 2018). 

     Persaingan bisnis semakin ketat, pelaku bisnis dituntut untuk selalu 

memperhatikan hal yang diinginkan oleh konsumen dan dapat memenuhi 

kebutuhannya dengan cara memberikan pelayanan terbaik, menggunakan 

media pemasaran yang menarik bila perlu menggunakan jasa brand 

ambassador (Arohman dan Nurani, 2018). 

     Peran brand ambassador juga berpengaruh penting terhadap keputusan 

impulse buying karena brand ambassador dapat menumbuhkan rasa 

keyakinan para konsumen untuk melakukan transaksi pembelian pada 

produk tersebut (Arohman dan Nurani, 2018). Seperti pemasaran yang 

dilakukan oleh Ayucitra By Monokrom salah satu toko fashion di Jombang 

menggunakan jasa brand ambassador untuk memasarkan berbagai macam 
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produknya agar menarik perhatian konsumen.  

     Chinta M.J sebagai brand ambassador Ayucitra By Monokrom 

Jombang memiliki peran penting untuk berkomunikasi, menyampaikan 

berbagai macam informasi yang berada di toko Ayucitra By Monokrom 

Jombang. Chinta M.J merupakan selebgram yang berasal dari Jombang 

dan sekarang telah menjadi brand ambassador Ayucitra By Monokrom 

Jombang. 

     Brand ambassador atau duta merek adalah strategi yang digunakan 

untuk meningkatkan penjualan perusahaan dengan cara melakukan 

hubungan kerja sama dengan seseorang yang terkenal untuk 

berkomunikasi dengan para konsumen (Luh dan Natasya, 2019). Menurut 

Soehadi (2005) menjelaskan bahwa duta merek adalah orang yang 

memperkenalkan citra terbaik suatu produk. Perusahaan memilih brand 

ambassador untuk  menempatkan produk untuk pewakilan kebutuhan serta 

keinginan konsumen. 

     Brand ambassador adalah seseorang yang bekerja untuk perusahaan 

mempromosikan produk atau jasa, dan brand ambassador harus bisa 

menumbuhkan rasa percaya terhadap produk yang ditawarkan karena 

kepercayaan sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan penjualan 

perusahaan tersebut (Karim, 2019). 

     Menurut Tirtasari, dkk (2020), Kepercayaan (trust) juga sangat 

berpengaruh besar terhadap keputusan transaksi pembelian. Pengusaha 
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harus dapat membuat calon konsumen yakin terhadap produk yang 

ditawarkan tersebut memiliki nilai atau kualitas yang bagus agar 

konsumen merasa puas saat melakukan transaksi pembelian baik melalui 

online ataupun offline.  

     Kepercayaan konsumen menjadi perhatian yang besar bagi perusahaan, 

maka perusahaan melakukan berbagai tindakan dalam membangun 

kepercayaan (trust), agar dapat mengundang konsumen dalam melakukan 

transaksi baik dalam skala kecil maupun skala besar (Ika, 2013). 

Kepercayaan merupakan kunci yang sangat penting untuk pengembangan 

jangka panjang hubungan baik dengan para pelanggan (Yolandari dan 

Kusumadewi, 2018).  

     Untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen pengusaha harus 

berusaha menjadi terbaik dari yang baik dimata konsumen. Pengusaha 

dapat meraih kesuksesan di era digital ini dibutuhkan kepercayaan 

konsumen tingkat tinggi agar pengusaha dapat memenangkan persaingan 

bisnis (Isnain dan Guruh, 2014). 

      Ayucitra By Monokrom Jombang adalah toko fashion yang 

menyediakan berbagai macam model pakaian, celana, hijab bahkan sampai 

aksesoris penunjang wanita berhijab dan tentunya harga yang ditawarkan 

tergolong pas di kantong siswa dan mahasiswa di Kabupaten Jombang. 

Media pemasaran yang digunakan Ayucitra By Monokrom adalah media 

sosial instagram dan menggunakan brand ambassador yang bernama 
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Chinta M.J sebagai model foto katalog dan berkomunikasi dengan 

konsumen. 

     

Gambar 1. 2 Instagram Ayucitra By Monokrom Jombang 

     Ayucitra By Monokrom juga memperluas bisnisnya hingga ke berbagai 

macam produk yang disukai para wanita. Dulu hanya terdapat satu outlet 

di Mancar, Peterongan, Jombang yang hanya menjual berupa berbagai 

macam hijab. Lalu berkembang ke fashion hingga saat ini semakin 

berkembang ke aksesoris, tas, make up hingga skincare.  

     Dari penjelasan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitihan dengan judul “ Pengaruh Brand Ambassador dan Trust 

Terhadap Impulse Buying (Study Kasus Pada Followers Instagram 

Ayucitra By Monokrom Jombang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan brand ambassador terhadap 

impulse buying ? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan trust terhadap impulse 

buying ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membuat penelitian ini menjadi lebih terorganisir dan didukung 

dengan data yang tersedia, maka batasan masalah penelitian ini, sebagai 

berikut : 

1. Objek peneliti adalah followers Instagram Ayucitra By Monokrom 

Jombang. 

2. Penelitian ini hanya meneliti di toko fashion (pakaian) Ayucitra By 

Monokrom Jombang 

3. Followers Instagram Ayucitra By Monokrom yang tinggal di 

Kabupaten Jombang 

4. Followers Instagram Ayucitra By Monokrom Jombang dengan 

Usia minimal 14 – 54 tahun. 

1.4 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah, sebagai berikut : 
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1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan brand ambassador 

terhadap impulse buying. 

2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan trust terhadap impulse 

buying. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini 

dapat dijadikan bahan refrensi ilmu pengetahuan dan wawasan 

dengan nilai positif mengenai objek penelitian yang akan 

dikembangkan dengan cara melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk 

mengembangkan strategi pemasaran perusahaan guna 

meningkatkan keberhasilan usahanya. 

 

 

 

 

 

 


