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BAB I                                                                                                                                   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet membawa perubahan yang menciptakan cara pandang baru dalam 

berbisnis, berupa digital marketing. Istilah internetisasi mengacu pada proses 

sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas-aktivitas bisnis secara elektronik, 

khususnya dengan memanfaatkan internet sebagai media, pasar, maupun sarana 

penunjang. Tren marketing terus berkembang seiring dengan berkembangnya 

teknologi yang semakin canggih. Lestari (2015) menyatakan internet marketing 

merupakan salah satu tools dalam komunikasi pemasaran (marketing 

communication) yang saat ini banyak digunakan sebagai media di dunia pemasaran, 

salah satunya dengan memanfaatkan kepopuleran sosial media sebagai media 

promosi. Promosi penjualan merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran (Putra dan Dahmiri, 2018).  

Media sosial yang paling dianggap relevan sekaligus memberikan 

kemudahan dalam promosi adalah instagram (Baars, et al. 2018). Berkaitan tentang 

penggunaan instagram dalam hal berbisnis, instagram dapat memberi kemudahan 

bagi para pelaku  bisnis untuk memasarkan dan mempromosikan produknya 

melalui internet. Instragam merupakan aplikasi yang paling banyak diminati saat 

ini, dikarenakan instagram  merupakan aplikasi yang berfokus pada penggunaan 

gambar dan video. Instagram juga memiliki fitur untuk mengedit foto yang akan 

diunggah, pengguna juga dapat berbagi video, cerita instagram, serta 

memungkinkan penggunaanya untuk melakukan siaran langsung yang dapat 

disaksikan oleh pengguna lainnya secara.  

Pengguna instagram dikenal dengan istilah Selebriti Instagram (Selebgram) 

artinya orang yang terkenal karena memiliki popularitas yang tinpggi di instagram 

(Hermansyah, 2019). Julukan Selebgram biasanya diberikan kepada akun pribadi 

seseorang yang memiliki banyak followers atau pengikut dikarenakan foto dan 

video yang diunggah oleh orang tersebut menarik dan banyak disukai oleh para 
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pengguna instagram lainnya. Selain itu tidak jarang foto atau video yang diunggah 

tersebuh bisa menjadi viral dan menjadi perbincangan para netizen.  

Bourdieu (2013) media sosial merupakan media kontestasi yang dibutuhkan 

keahlian dan modal tertentu yang  di sebut dengan istilah kapital. Kapital dalam 

kelas sosial terdiri dari tiga dimensi yakni ekonomi, budaya dan sosial yang dapat 

digunakan dalam kehidupan sosial. Selebgram sebagai pengguna instagram 

membutuhkan social capital untuk menunjang popularitas. Pentingnya kapital 

dalam pemanfaatan media sosial menunjukkan bahwa instagram bukanlah sekedar 

bentuk platform yang partisapatif, melainkan sebuah arena kontestasi sosial bagi 

individu didalamnya. Kepemilikan kapital yang tepat dalam penggunaanya 

merupakan sarana mendominasi kelas sosial yang lainnya dalam interaksi di media 

sosial. 

Modal sosial dapat dibangun ketika tiap individu mampu mempercayai 

individu lain, sehingga mereka dapat membuat komitmen yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang 

saling menguntungkan (Yustika, 2012). Modal sosial dapat dipahami sebagai 

sumber daya aktual dan potensial yang mampu menghasilkan jejaring hubungan 

kerja yang saling menghargai dan saling memaknai (Ferdinand, 2005). Dalam 

penelitian survei sosial untuk mengukur social capital, item yang digunakan adalah 

keanggotaan organisasi, jejaring sosial dan dukungan serta kepercayaan (Yang, 

2007). 

Modal sosial sangat erat kaitannya dalam pencapaian tujuan bersama dalam 

suatu jaringan hubungan sosial (Ningrum, 2016). Jaringan hubungan sosial terdiri 

dari individu-individu yang memiliki kesamaan tujuan untuk bergabung ke dalam 

jaringan tersebut. Ditambah dengan berkembangnya teknologi saat ini, tidak dapat 

dipungkiri jika modal sosial dapat dijumpai melalui situs-situs jejaring sosial yang 

ada di internet. Situs jejaring sosial online tersebut menawarkan suatu layanan 

komunikasi dimana penggunanya dapat saling berinteraksi agar dapat mencapai 

tujuannya. Sejalan dengan fenomena yang terjadi, yaitu adanya tokoh Selebgram 

yang berperan dalam kegiatan pemasaran yang membutuhkan modal yang disebut 
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dengan social capital dalam mengemban profesi tersebut. Seperti pada penelitian 

Ningrum (2016) bahwa kepercayaan yang merupakan bagian penting dari modal 

sosial antar pengguna dapat digambarkan melalui terjalinnya kerjasama serta ragam 

alasan pengguna dalam beraktivitas di jejaring sosial. 

Setiap orang (yang terhubung dengan internet) mempunyai peluang dan 

kesempatan yang setara untuk berkarya menunjukkan keunikan dan kelebihan 

dirinya masing-masing (Reszynia Yuliarti, 2020). Mereka lakukan itu supaya 

orang-orang yang terhubung dengan internet juga dapat dengan mudah mengetahui 

bahkan mengingat mereka. Itulah yang kemudian dinamakan personal branding. 

Di era sosial media yang bersifat maya atau tidak nyata seseorang membutuhkan 

personal branding untuk menunjukkan siapa dirinya dengan lebih jelas (Rusdiana 

dan Adi, 2020). Personal branding adalah sebuah cara untuk menunjukkan diri ini 

berbeda dari orang lain, sehingga orang lain dapat dengan mudah mengenal dan 

mengingat diri seseorang. Personal branding sering juga disebut dengan sebuah 

cara untuk memasarkan diri secara individu. Semakin unik dan berbedanya 

individu, maka membuat orang lain tertarik untuk ingin tahu dengan diri orang 

tersebut. Apabila di sosial media, maka akan bertambahnya  followers, karena 

ketertarikan mereka untuk lebih mengetahui tentang diri seseorang. 

Terjadinya fenomena tersebut merupakan dampak dari kecanggihan 

teknologi yang ada sekarang ini. Teknologi Informasi memberikan fasilitas media 

berupa internet dan hadirnya sosial media berupa instagram. Media instagram yang 

disediakan sebagai tempat konsumen memilih barang-barang yang inginkan, 

kemudian pada transaksi dibutuhkan teknologi untuk mendukung bisnis online 

seperti dibutuhkan teknologi komunikasi telepon (sebagai media komunikasi), bank 

(media pembayaran konsumen dengan produsen), agen pengiriman seperti Pos 

Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan teknologi yang berperan dan berpengaruh 

dalam perkembangan bisnis online. Kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang 

disediakan akibat peranan dan pengaruh teknologi informasi ini membuat bisnis 

online lebih disukai karena lebih efisien, hemat dan lebih cepat yang dirasakan baik 

oleh produsen dan konsumen (Utami, 2010). 
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Niat seseorang untuk menggunakan sistem atau teknologi menurut teori TAM 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu peresepsi kemanfaatan dan kemudahan (Andyka 

dkk., 2012). Persepsi kemanfaatan atau perceived usefulness, adalah tingkat 

kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, 

dan peresepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use, adalah tingkat 

kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi membuatnya lebih mudah 

menyelesaikan pekerjaan. Perluasan konsep TAM diharapkan akan membantu 

memprediksi sikap dan penerimaan seseorang terhadap teknologi dan dapat 

memberikan informasi mendasar yang diperlukan mengenai faktor-faktor yang 

menjadi pendorong sikap individu tersebut. Seperti pada penelitian Hanggono, 

(2015) persepsi kemudahan penggunaan instagram berpengaruh signifikan positif 

terhadap peresepsi kemanfaatan instagram. 

Adanya influencer marketing dari tokoh Selebgram  dapat mempengaruhi 

minat beli (Awallia, 2018). Minat beli merupakan rasa ketertarikan yang dialami 

oleh konsumen terhadap suatu produk baik barang atau jasa yang dipengaruhi oleh 

sikap diluar konsumen dan didalam konsumen itu sendiri (Dharma dan Iskandar, 

2017). Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan daya tarik promosi di 

instagram salah satunya dengan menggunakan Selebgram yang memiliki sosial 

kapital di instagram dan adanya keterlibatan konsumen dengan teknologi. Sehingga 

dua hal ini akan saling mendukung dalam memunculkan minat beli konsumen.  

Tabel 1.1 Selebgram Jambi                                                                                                          

Dengan Jumlah Followers Terbanyak 

Nama Akun Instagram Jumlah Followers 

1. kayla. nadira 1.100.000  

2. putriandanii 475.000  

3.  dyandra_zafira 282.000  

4. nemmafirdayati 126.000 

5. artaluliyreall 107.000  

Sumber : Data diolah, 2021 



 

5 
 

Penelitian ini akan berfokus pada Selebgram Jambi Kayla Nadira yang 

memiliki jumlah followers terbanyak yaitu 1,1 juta followers . Kayla juga membuka 

toko online sebagai pilihan bisnisnya. Kayla memiliki popularitas yang di dapat 

dari social capital, berhasil membangun personal branding Selebgram dan 

keberhasilan dalam menerapkan teknologi informasi dalam aktivitas bisnisnya.  

   

Gambar 1.1 Profil Akun Instagram                    Gambar 1.2 Postingan                                 

Kayla Nadira                Kayla Nadira  

 Dengan mempertimbangkan kehadiran teknologi dan Selebgram yang 

berperan dalam aktivitas pemasaran. Sehingga hal yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah muncul tantangan seperti modal sosial dan personal 

branding yang harus dimiliki Selebrgam dalam memunculkan minat beli, serta 

bagaimana dengan keterlibatan konsumen dengan teknologi dapat mempengaruhi 

minat beli. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Social 

capital, Personal Branding Selebgram Dan Keterlibatan Konsumen Dengan 

Teknologi Terhadap Minat Beli (Studi Kasus Selebgram Kayla Nadira). 

1.2 Rumusan Masalalah 

1. Apakah Social Capital Selebgram mempengaruhi minat beli? 

2. Apakah Personal Branding Selebgram mempengaruhi minat beli? 

3. Apakah Keterlibatan Konsumen Dengan Teknologi mempengaruhi minat 

beli? 



 

6 
 

4. Apakah Social Capital, Personal Branding dan Keterlibatan Konsumen 

Dengan Teknologi mempengaruhi minat beli ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Social Capital mempengaruhi terhadap minat beli. 

2. Untuk mengetahui Personal Branding mempengaruhi minat beli 

3. Untuk mengetahui Keterlibatan Konsumen dengan Teknologi mampu 

mempengaruhi minat beli. 

4. Untuk mengetahui Social Capital, Personal Branding dan keterlibatan 

konsumen dengan teknologi mempengaruhi minat beli. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Selebgram / Pebisnis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

Selebgram yang bertindak sebagai endorser agar mengetahui pentingnya 

social capital, personal branding dan keterlibatan konsumen dengan 

teknologi agar memunculkan minat beli pada produk yang dipromosikan. 

2. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menambah 

wawasan dan bahan bacaan bagi akademisi khususnya yang berkaitan 

dengan peran Selebgram dalam memunculkkan minat beli konsumen. 

 


