
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Keberhasilan usaha adalah hal yang diharapkan dalam mendirikan sebuah 

bisnis. Noor (2013) mengemukakan bahwa suatu bisnis dikatakan berhasil 

bila mencapai laba, efisiensi, daya saing, kompetensi, serta terbangunnya citra baik. 

Pendapat Noor (2013) inilah yang akan dijadikan indikator dalam mengukur 

keberhasilan usaha dalam  penelitian ini. Keberhasilan usaha tidak bisa dicapai 

dengan mudah, sebuah usaha harus mampu menemukan media yang tepat, salah 

satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi berupa internet (digital 

marketing).  

Pemanfatan digital marketing didukung oleh Tiamnara dan Inwang (2018) 

yang menunjukkan bahwa penggunaan digital marketing meningkatkan aliran  

penjualan, serta produk terjual habis dalam waktu singkat. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian Sulistyorini (2019) menyatakan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan  adopsi e-commerce terhadap keberhasilan usaha. Dari kedua penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa salah satu aspek pendukung kebehasilan usaha adalah 

media promosi yang digunakan. Lebih lanjut, Hauer (2010) mengemukakan bahwa 

penyampaian promosi melalui media sosial dinilai melalui 4C, yaitu context, 

communication, collaboration, dan connection.  

Sesuai dengan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menyatakan hampir 197 juta atau 74% populasi 

Indonesia menggunakan internet di tahun 2020. Jumlah tersebut naik 8,9% 

dibandingkan 2019 yang mendukung adanya aspek promosi secara online 

dibandingkan secara offline. Peningkatan pengguna internet serta pengguna akun 

media sosial di Indonesia yang juga berdampak pada peningkatan minat belanja 

secara online Nisaputra (2013). 

Menurut survey dari we are social januari 2020 terdapat platform media 

sosial paling aktif digunakan yaitu  Youtube, Whatsapp,  Facebook, Instagram, line, 

twiter,  FB messenger, BBM (black berry message). dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini dalam bentuk persen dari total populasi 272,1 juta jiwa yang ada: 



Tabel 1. 1 Urutan Platform Media Sosial Paling Aktif Digunakan 

Platform Jumlah menggunakan Tidak menggunakan 

angka persentase angka persentase 

Youtube 239,4 juta 88% 32,6 juta 12% 

Whatsapp 228,5 juta 84% 43,6 juta 16% 

Facebook 223,1 juta 82% 49 juta 18% 

Instagram 214,9 juta 79% 57,2 juta 21% 

Twitter 152,3 juta 56% 119,8 juta 44% 

Line 136,05 juta 50% 136,05 juta 50% 

Sumber : survey we are social 2020 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa salah satu platform yang paling 

banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia ada Instagram, merupakan 

nomor 4 paling sering digunakan secara umum. Posisi Instagram lebih unggul 

dibandingkan line, twiter dan BBM (black berry message). Secara bisnis, Instagram 

juga cukup banyak digunakan karna keunggulannya. instagram lebih sesuai 

digunakan oleh pebisnis muda yang mempunyai modal kecil, penggunaannya tidak 

memerlukan biaya banyak, dapat diakses dimanapun dan kapanpun, serta lebih 

sesuai apabila target market adalah remaja (Yuniar, 2020). Keunggulan lainnya 

internet marketing melalui instagram lebih mengunggulkan pada kekuatan visual 

(Lestari, 2015). Penelitian lain oleh Gumilar (2015) memperlihatkan bahwa 

Instagram dinilai paling efektif dan merupakan media sosial yang paling banyak 

digunakan oleh pengelola industri fashion. Penelitian oleh fadli (2018) menunjukan 

bahwa instagram sebagai sarana promosi dapat menjangkau masyarakat lebih luas, 

dapat beriklan secara gratis, mempermudah pengenalan merk, serta mempunyai 

fitur yang menarik. Juga menghasilkan interaksi yang bermanfaat untuk menarik  

minat konsumen dan calon konsumen. Lebih lanjut, dari beberapa penelitian 

tersebut menunjukan bahwa instragram merupakan platform yang efektif untuk 

usaha fashion, termasuk usaha pakaian bekas.  

Usaha pakaian bekas yang semakin menjamur bukan  tanpa alasan.  

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2014)  hasil menunjukan 

bahwa masyarakat berminat pada pakaian bekas karna dengan harga murah namun 



berkualitas bagus, serta dapat menghemat pengeluaran. Penelitian lain oleh 

Hendrastomo (2016) menunjukan bahwa perilaku konsumsi pakaian bekas 

dianggap sebagai sebuah gaya hidup, pembentuk identitas, pembeda dengan yang 

lain. Lebih lanjut Saputro (2018) mengemukakan bahwa barang bekas diangkat 

kelasnya oleh kalangan anak muda. Mereka memburu, mencuci dengan bersih 

barang bekas lalu menjualnya menjadi trend/populer.  

Berikut contoh akun Instagram penjual pakaian bekas yang telah memanfaatkan 

Instagram dengan jumlah pengikut yang cukup banyak: 

  

  

Sumber : Instagram @kleine.thrift dan @galagooddeal 

Gambar 1. 1 Akun Instagram penjual pakaian bekas 

Usaha pakiaan bekas terdapat diberbagai kota di indonesia, untuk kota 

Jambi terdapat di Arizona, Simpang Pulai, Pasar Angso Duo, dan Talang Banjar. 

Untuk kota Palembang terdapat di Pasar 16 Ilir, dan dibawah proyek jembatan 

ampera. Untuk kota Jakarta terdapat dipasar Senin, Blok M Square, Pasar Rumput, 

dan Pasar Baru. Untuk kota Bandung terdapat di Pasar Cimol Gedebage, Pasar 

Jumat Salman ITB, Pasar Lilin, dan Pasar Kaget. Untuk kota Pekanbaru terdapat di 

Pasar Kodim, dan Pasar Jongkok.  

Secara resmi belum ada data mengenai jumlah pengusaha pakaian bekas 

yang memanfaatkan instagram sebagai sarana promosi online. Sehingga peneliti 

melakukan survey pendahuluan pengusaha pakaian bekas secara online 

menggunakan google form. Peneliti berhasil menghimpun atau mendapatkan data 



sebanyak 106 pengusaha pakaian bekas dari seluruh Indonesia yang memanfaatkan 

platform instagram sebagai media promosi (Lampiran 1). 

Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha pakaian bekas dewasa ini 

adalah penurunan jumlah pengunjung dan pembeli, sehingga penghasilan sangat 

berkurang. Turun 50% sampai 70%, hal ini terjadi sejak pendemi covid-19  yang 

meresahkan masyarakat (Indrawati 2020). Penurunan pengunjung dan pembeli juga 

disebabkan oleh pergeseran perilaku masyarakat sekarang yang lebih suka 

berbelanja secara online,dibandingkan belanja offline. Karena pemenuhan belanja 

online yang memberikan kemudahan, kepraktisan, serta dapat diakses dengan cepat 

dan murah (Lestari, 2015). 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan 

Instagram berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pakaian bekas di Indonesia. 

Lebih lanjut, hasil survey literature dari penelitian terdahulu menunjukan bahwa 

belum pernah ada penelitian yang membahas pengaruh pemanfaatan Instagram 

terhadap keberhasilan usaha pada objek pakaian bekas di Indonesia. Atas dasar 

pertimbangan tersebut, maka peneliti  tertarik untuk membahasnya dalam skripsi 

yang berjudul  “Pengaruh Pemanfaatan Instagram Sebagai Sarana Promosi 

Online Terhadap Keberhasilan Usaha Pakaian Bekas (Studi Kasus Wirausaha 

Pakaian Bekas Di Indonesia)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terjadi penurunan jumlah pengujung dan 

pembeli usaha pakaian bekas sehingga terjadi penurunan jumlah pendapatan , 

sehingga permasalahan penelitian inia dalah: 

1. Apakah pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online berpengaruh 

terhadap kebehasilan usaha pakaian bekas? 

2. Berapa besar pengaruh pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi 

online terhadap keberhasilan usaha pakaian bekas? 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan  

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melakukan uji empiris 

mengenai: 

1. Pengaruh pemanfaatan Instagram sebagai sarana promosi online terhadap 

kebehasilan usaha pakaian bekas? 

2. Besar pengaruh Instagram sebagai sarana promosi online terhadap 

keberhasilan usaha pakaian bekas? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi, kajian, maupun 

konsep terkait pengaruh pemanfaatan instagram sebagai sarana promosi 

online terhadap keberhasilan usaha pakaian bekas serta dapat melengkapi 

kajian yang berkaitan dengan model keberhasilan usaha. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi wirausaha pakaian bekas 

Diharap dapat memberikan tambahan wawasan bagi wirausaha 

pakaian bekas dalam memanfaatkan Instagram untuk keberhasilan usaha 

pakaian bekas. 

b. Bagi pemerintah/instansi terkait 

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan Sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan regulasi 

mengenai pakaian bekas untuk pembinaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar kajian 

selanjutnya dan referensi yang berhubungan dengan pengaruh pemanfaatan 

Instagram sebagai sarana promosi online terhadap keberhasilan usaha 

pakaian bekas 

 


