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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era saat ini perkembangan teknologi dan informasi mengalami 

perubahan yang sangat pesat, salah satu produk dari perkembangan tersebut 

adalah internet, karena itu saat ini internet telah menjadi kebutuhan pokok 

bagi masyarakat selain kebutuhan terhadap sandang, pangan, dan papan di 

berbagai wilayah dan kalangan di dunia ini. Apalagi dengan adanya 

pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk meminimalisir 

mobilitas menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok manusia dalam 

menjalankan kegiatan komunikasi diseluruh aspek kehidupan. Salah satu 

kegiatan manusia yang berubah berdampingan seiring dengan munculnya 

internet adalah kegiatan jual beli, kegiatan jual beli sendiri adalah kegiatan 

rutin yang terjadi setiap hari dalam keidupan manusia modern, kegiatan ini 

akan terlaksana jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

melakukan pertukaran antara barang atau jasa yang ditawarkan dengan 

sejumlah uang (Weetman, 2013:31). 

Selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada 

kegiatan jual beli yang pada mulanya hanya dilakukan melalui tatap muka 

saat ini telah dikembangkan menjadi lebih modern dengan menggunakan 

jaringan internet, ini merupakan inovasi sarana jual beli yang menjanjikan 
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dan berpeluang tinggi mengingat jumlah pengguna internet dunia selalu 

bertambah setiap harinya. 

Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII), pada kuartal ke dua tahun 2020 terdapat sekitar 196,7 juta jiwa 

masyarakat indonesia menggunakan jaringan internet, ini menunjukkan 

peningkatan yang signifikan telah terjadi, dan apabila dibandingkan dengan 

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 kurang lebih sebanyak 

171,2 juta jiwa itu artinya pengguna internet di Indonesia mengalami 

pertumbuhan sebesar 8,9% dengan presentase masyarakat pengguna 

internet dan total populasi masyarakat Indonesia sebesar 73,7%. 

 

Gambar 1. 1  
Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 (Q2) 

 
Sumber: Laporan APJII 

 

Sedangkan menurut situs databoks.katadata.co.id Indonesia menempati 

urutan ke-3 negara-negara di Asia dengan jumlah pengguna internet 

terbanyak. Berdasarkan data internetworldstate, pengguna internet di 
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Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada bulan maret 2021, di urutan 

pertama ditempati dengan tiongkok yang mencapai 989,08 juta jiwa, disusul 

india dengan pengguna unternet sebanyak 755,82 juta jiwa, Jepang berada 

di urutan ke-4 dengan pengguna internet sebanyak 118,63 juta jiwa. Diikuti, 

Banglades di posisi ke-5 dengan jumlah pengguna internet sebanyak 116,14 

juta jiwa. Pakistan berada di urutan ke-6 dengan pengguna internet sebanyak 

100,68 juta jiwa. Pengguna internet terbesar ke-7 adalah Filipina dengan 

jumlah sebanyak 89,1 juta jiwa. Kemudian, Vietnam di urutan ke-8 dengan 

74,75 juta jiwa pengguna internet. Thailand di posisi ke-9 dengan 57 juta 

jiwa pengguna internet serta Korea Selatan di urutan ke-10 dengan jumlah 

pengguna internet sebanyak 49,42 juta jiwa. 

Gambar 1. 2  

10 negara di Asia dengan pengguna internet terbanyak 

 

 

Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-

indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia  
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Dengan adanya perkembangan yang begitu pesat dan jumlah pengguna 

internet yang banyak bisa menjadi peluang besar bagi perusahaan-

perusahaan untuk berinovasi mengembangkan bisnis di ranah online, salah 

satunya dalah dengan munculnya e-commerce. E-Commerce merupakan 

pembelian, penjualan maupun pemasaran barang dan jasa melalui sistem 

elektronik, seperti televisi, radio dan computer maupun jaringan internet. E-

commerce juga mencakup seluruh transaksi bisnis yang terjadi dijaringan 

elektonik, dalam hal ini siapapun yang memiliki koneksi internet dapat turut 

andil dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce.1 

Terdapat berbagai jenis e-commerce yang berkembang di masa ini, 

salah satunya adalah e-commerce jenis e-marketplace yang memiliki 

perkembangan pesat di Indonesia. E-marketplace (pasar elektronik) 

merupakan sebuah lokasi online dimana pembeli dan penjual merupakan 

transaksi komersial seperti menjual barang, jasa, atau informasi. 2  E-

Marketplace ini mampu memberikan banyak keuntungan bagi penjual 

maupun pembeli dimana mereka tidak perlu membuat situs atau online shop 

sendiri. Penjual dapat menjual produk yang ditawarkannya baik berupa 

barang atau jasa hanya dengan melalui e-marketplace 

Di lansir dari situs Kominfo.go.id , Indonesia merupakan negara dengan 

pertumbuhan nilai perdagangan elektronik tertinggi di dunia di tahun 2019, 

 
1 Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam,  E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis 

Digital , (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm.1 
2 Efraim Turban dkk., Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce (Fourth 

Edition), (Swithzerland: Springer, 2017) hlm.9 
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dengan pertumbuhan sebesar 78% , disusul Meksiko dengan nilai 

pertumbuhan sebesar 59%. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya e-

marketplace yang berkembang di Indonesia. E-Marketplace yang ada di 

Indonesia diantaranya adalah Tokopedia, Shoope, Bukalapak, Lazada, 

Blibli, Elevenia, dan lain sebagainya. Dalam pengembangannya e-

marketplace di Indonesia tidak hanya menyediakan akses melalui website, 

teta[I juga menyediakan aplikasi mobile berbasis android dan IOS yang 

dapat di unduh melalui Playstore atau Appstore.  

Berdasarkan laporan terbaru Peta E-Commerce di Indonesia, pada 

kuartal ke II (Q2) tahun 2021 Tokopedia berada di posisi tertinggi dengan 

pengunjung web perbulannya menjapai 147,79 juta mengalahkan Shoope 

yang mencapai jumlah pengunjung sebesar 147,79 juta pengunjung website 

bulanan. Meski begitu dalam peringkat aplikasi mobile Tokopedia masih 

kalah jika dibandingkan dengan shoope, Tokopedia  berada di urutan ke-2 

di Appstore dan urutan ke-4 di Playstore. 

Gambar 1. 3  

Persaingan toko online di Indonesia  

 

Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/Persaingan-toko -

online-di-indonesia / 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan platform e-marketplace asal 

Indonesia yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan aplikasi e-marketplace 

yang diluncurkan pada 17 Agustus tahun 2009 dengan membawa misi 

pemerataan ekomoni secara digital di Indonesia.3 Aplikasi yang diluncurkan 

oleh William Tanuwijaya dan Leonatus Alpha Edison, ini merupakan 

aplikasi local yang mampu bersaing dengan berbagai e-marketplace 

competitor mereka asal manca negara seperti Shoope, Elevenia, Lazada dan 

i-Lotte.  

Tokopedia  merupakan salah satu marketplace buatan anak bangsa 

terbesar di Indonesia berdasarkan data similarweb.com pada berita CNBC 

Indonesia yang menyatakan bahwa Tokopedia merupakan marketplace 

yang paling sering dikunjungi di internet, dengan menguasai 32,04% traffic 

marketplace di Indonesia pada Januari 2021. Pada Maret 2021, persentase 

traffic share Tokopedia meningkat menjadi 33,07%. Jumlah kunjungan 

bulanan selama kuartal I (Q1) 2021 mencapai 126,4 juta, sedangkan   

pengunjung bulanan mencapai 38,93 juta. 

Untuk terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaiannya 

Tokopedia perlu memperhatiakn berbagai factor yang mampu menarik 

perhatian masyarakat untuk menggunakan e-marketplace Tokopedia baik 

yang berupa aplikasi mobile maupun websitenya. Salah satu factor yang 

dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen adalah kemampuan 

 
3  https://www.tokopedia.com/about/our-story/ diakses pada 01 februari 2022 pukul 18:31 

WIB di Kediri 

https://www.tokopedia.com/about/our-story/
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perusahaan dalam mengkomunikasikan brand-nya (branding) ataupun 

promosi (promotion).  

Gambar 1. 4  

Faktor yang mempengaruhi orang membeli produk online  

 

Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/Persaingan -toko -

online-di-indonesia/ 

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa factor brand dan 

promosi(promotion) berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen 

dalam berbelanja online yaitu masing-masing sebesar 26,9% dan 25,4%. 

Tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk 

mampu menciptakan daya saing melalui brand dan promosi. Salah satu 

metode yang saat ini sedang popular untuk membangun brand, dan 

digunakan diberbagai bidang bisnis termasuk oleh perusahaan marketplace 

adalah dengan memperkenalkan produk melalui brand ambassador. 

Brand ambassador merupakan ikon budaya ataupun identitas, 

dimana mereka berperan sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian 

individualisme kejayaan manusia dan komodifikasi serta komersialisasi 

suatu produk (Gita dan Setyorini 2016:3). Penggunaan brand ambassador 
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oleh perusahaan bertujuan untuk menarik dan mengajak konsumen untuk 

menggunakan produk yang ditawarkan langsung kepada konsumen, selain 

itu brand ambassador juga mampu menumbuhkan ikatan emosional antara 

perusahaan dengan konsumen yang dapat membangun brand image 

tersendiri dimata konsumen.  

Dalam membangun citra merek Tokopedia membutuhkan strategi 

pemasaran yang baik agar dapat selalu diingat konsumen dan 

menumbuhkan minat beli yang cukup kuat. Peningkatan daya tarik 

pemasaran dengan menggunakan brand ambassador dinilai dapat 

mempengaruhi purcase intention (minat beli) konsumen mengingat brand 

ambassador merupakan faktor preference group atau kelompok 

berpengaruh yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Pada bulan 

Oktober 2019 Tokopedia mulai menggandeng mega bintang idol group k-

pop asal korea selatan yang bernama Bangtan Boys atau Beyond The Scene 

(BTS) sebagai brand ambassadornya dengan mengikuti trend korean wave 

/ hallyu. 

Gambar 1. 5  

Bangtan Boys (BTS)  sebagai Brand Ambassador Tokopedia 

 
Sumber: Tokopedia.com 
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Penulis pun termotivasi untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan pengaruh brand ambassador yang dipilih Tokopedia. Hal tersebut 

dilakukan peneliti untuk mengetahui apakah brand ambassador yang dipilih 

mempengaruhi citra merek dan minat beli pada aplikasi marketplace 

Tokopedia. Untuk itu penulis memberikan judul penelitian ini dengan 

“Pengaruh Brand Ambassador Dan Promosi Terhadap Minat Beli Dan 

Citra Merek Sebagai Variabel Intervening Di E-Marketplace 

Tokopedia (Study Pada Pengguna Aplikasi E-Marketplace Tokopedia 

Di Jawa Timur)”. 

B. Identifikasi Masalah  

Penelitian ini membahas mengenai identifikasi masalah yang mungkin 

muncul dalam penelitian, agar pembahasan didalamnya lebih terarah dan 

sesuai tujuan uang akan dicapai terkait dengan pengaruh brand ambassador 

dan promosi terhadap minat beli dan citra merek sebagai variabel 

intervening di E-Marketplace Tokopedia, dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh brand ambassador terhadap minat beli 

2. Pengaruh promosi terhadap minat beli 

3. Pengaruh brand ambassador terhadap citra merek 

4. Pengaruh Brand Ambassador terhadap citra merek 

5. Pengaruh citra merek terhadap minat beli 

6. Pengaruh brand ambassador terhadap minat beli dengan citra merek 

sebagai variabel intervening 
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7. Pengaruh promosi terhadap minat beli dengan citra merek sebagai 

variabel intervening 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas,terdapat 

beberapa pertanyaan yang dapat diajukan sebai rumusan permasalahan dari 

penelitian ini,  yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli? 

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap kepuasan minat beli? 

3. Apakah brand ambassador berpengaruh terhadap citra merek? 

4. Apakah promosi berpengaruh terhadap citra merek? 

5. Apakah citra merek berpengaruh terhadap minat beli ? 

6. Apakah brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli melalui 

citra merek sebagai variabel intervening ? 

7. Apakah brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli melalui 

citra merek sebagai variabel intervening ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh brand 

ambassador,dan promosi terhadap citra merek dan pengaruhnya terhadap 

minat beli. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador terhadap minat beli 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap kepuasan minat beli 
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3. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador terhadap citra merek 

4. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap citra merek 

5. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli  

6. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador terhadap minat beli 

melalui citra merek sebagai variabel intervening  

7. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli melalui citra 

merek sebagai variabel intervening  

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat atau 

kegunaan secara teoritis dan praktis khususnya dalam bidang ilmu yang 

didalami oleh peneliti, beberapa kegunaan atau manfaat tersebut antara lain:  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan 

dan pertimbangan dalam pengembangan ilmu manajemen 

pemasaran terutama strategi pemasaran, citra merek (brand image), 

minat beli (purchase intention). 

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa bisnis dan  

marketer agar dapat lebih memahami perilaku konsumen. 

2. Kegunaan praktis 

a. Penulis 

Bagi penulis, dengan melalukan penelitian ini merupakan sebuah 

kesempatan baik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang 
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sudah didapat selama duduk pada bangku perkuliahan, khususnya 

bidang Manajemen Pemasaran. Selain itu kegunaan lain yang 

didapat bagi penulis adalah bertambahnya wawasan mengenai 

strategi pemasan dan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen. 

b. Marketer 

1) Dapat membei pemahan baru bagi para marketer mengenai 

pengaruh dari brand ambassador dan promosi terhadap citra 

merek dan pada akhirnya mempengaruhi minat beli konsumen 

2) Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu marketer 

dalam mengambil keputusan kedepannya dan menerapkan 

strategi pemasaran terbaik bagi perusahaannya. 

c. Akademisi 

Adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi salah satu 

sumber referensi (terutama dalam lingkungan perguruan tinggi) 

dalam melakukan penelitian mengenai brand ambassador, 

promosi serta citra merek dalam mempengaruhi minat beli 

konsumen, diharapkan juga aka nada penelitian baru dengan 

menggunakan variable yang lebih luas. 

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup yang diteliti pada penelitian ini yaitu brand ambassador 

dan promosi terhadap minta beli dan  citra merek sebagai variabel 

intervening di E-marketplace Tokopedia  .  Dengan menggunakan variabel 

bebasnya brand ambassador dan promosi sedangkan variabel terikatnya 
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minat beli dan citra merek sebagai variabel intervening.  Sedangkan untuk 

batasan penelitian yaitu objek penelitiannya adalah pengguna E-

Marketplace Tokopedia di Jawa Timur . 

G. Penegasan Istilah 

1. Variabel Independen,  

Variabel independent juga sering dikenal sebagai variabel bebas. 

Variabel ini mewakili menjelaskan beragai varians yang ada dalam 

variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah 

sebagai berikut: 

a. Brand ambassador (X1) 

Brand ambassador merupakan ikon budaya ataupun identitas, 

dimana mereka berperan sebagai alat pemasaran yang mewakili 

pencapaian individualisme kejayaan manusia dan komodifikasi 

serta komersialisasi suatu produk.4  

b. Promosi (X2) 

Promosi yaitu kegiatan penjualan atau pemasaran yang sering 

dilakukan oleh  tenaga pemasar atau seorang pengusaha dengan 

tujuan menginformasikan suatu barang/produk yang dimiliki dari 

perusahaan dimana mendorong calon konsumen untuk melakukan 

pembelian produk yang dimiliki.5 

 

 
4   Devi Gita, Retno Setyorini,  Pengaruh Brand ambassador Terhadap Brand image 

Perusahaan Online Zalora.co.id. E-Proceeding of Manajement: Vol.3 No.1, 2016, hlm.3 
5 Wulan Ayodya, UMKM 4.0, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 146 
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau yang juga dikenal sengan sebutan variabel 

terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen 

(bebas). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

minat beli.  Minat beli merupakan preferensi dari konsumen untuk 

membeli sebuah produk atau jasa tersebut di tempat lain dengan kata 

lain, niat beli memiliki aspek lain yang konsumen akan membeli suatu 

produk setelah dilakukan evaluasi.  

3. Variabel Intervening 

Variabel intervening merupakan variabel yang berperan menjadi 

penghubung antara variabel independen dan variabel dependen, 

sehingga sebelum variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen, sehingga variabel independen tidak mempengaruhi atau 

menjelasakan secara langsung terhadapn variabel dependen (terikat).6 

Pada penelitian ini variabel intervening yang digunakan adalah Citra 

merek. Citra merek merupakan persepsi dan kepercayaan yang 

dipegang konsumen, yang melekat didalam memori dan benak dari 

konsumen itu sendiri. Persepsi ini terbentuk berdasarkan informasi atau 

pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah 

brand atau merek  tersebut. 

 
6 Muslich Ansori, Metode Penelitian Kuantitatfi Edisi 2, (Surabaya: Airlangga University 

Press, 2020), hlm.65 
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H. Sistematika Pembahasan 

Format sistematika yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan 

Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisikan kerangka teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan 

Hipotesis Masalah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisikan Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling, 

Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, 

dan Analisis Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bagian ini berisikan Deskripsi Data dan Pengujian Hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan tentang dua hal pokok yaitu Kesimpulan dan 

Saran. 

 


