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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh strategi content 

marketing yang diterapkan pada Instagram @shopee_id terhadap customer 

engagement. Dalam penelitian ini menggunakan teori IMC (Integrated 

Marketing Communication). Menurut buku Komunikasi Pemasaran Terpadu 

milik, (Shimp, 2014, p. 10) IMC adalah proses komunikasi yang 

memerlukan perencanaan, pembuatan, mengintegrasikan, dan melaksanakan 

berbagai bentuk marketing communication (penjualan, iklan, promosi, 

acara,dll.) yang disampaikan dari waktu ke waktu kepada audiens target dan 

calon pelanggan. Adapun tujuan dari IMC menurut (Shimp, 2014, p. 10) 

adalah untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung 

pelanggan atau calon pelanggan yang menjadi target perusahaan. 

Kemajuan teknologi saat ini memang tidak bisa dipungkiri dan 

perkembangannya tidak hanya di bidang Pendidikan, ekonomi, budaya, 

namun juga di bidang komunikasi dan informasi. Menurut (Pandrianto & 

Sukendro, 2018, p. 168) Pemicu utama meluasnya penggunaan perangkat 

komunikasi berbasis digital, yang semakin hari semakin banyak, dan 

terjangkaunya biaya akses data internet. 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Hootsuite (We are Social) 

mengenai Indonesia Digital Report, Data pengguna internet tahun 2020 di 
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Indonesia mencapai 170 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2021 telah 

mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlahnya meningkat menjadi 15,5%. Rata-rata 

penduduk Indonesia yang berusia antara 16-64 tahun menggunakan internet 

selama 3 jam 48 menit sehari, dan Sebagian besar dari mereka 

menggunakan untuk mengakses jejaring sosial. Hingga meningkatnya 

pengguna aktif media sosial di Indonesia hingga 6,3% dibandingkan tahun 

lalu mencapai total 170 juta pengguna aktif. 

Seiring meningkatnya pengguna internet ini menjadikan industri 

electric commerce (e-commerce) menjadi sangat berkembang dimana 

dengan keberadaan e-commerce tersebut semakin memudahkan masyarakat 

dalam melakukan transaksi jual beli karena hanya dengan memanfaatkan 

internet dan penggunaan web dengan begitu sudah tidak ada lagi halangan 

jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. 

Perlu diketahui bahwa pemasaran merupakan bagian paling penting 

yang selalu dibutuhkan untuk membuat perusahaan dapat bertahan dan 

semakin maju. Dengan adanya keberadaan internet yang semakin canggih 

ikut merubah pemasaran yang dilakukan secara konvensional menuju ke 

arah yang lebih modern dengan menggunakan media sosial. Bahkan 

menurut (Philiper Kotler, Kartajaya, & Huan, 2017, pp. 47–48) dalam 

bukunya berjudul “Marketing for Competitiveness” mengatakan bahwa para 

pelaku bisnis cukup menggunakan media sosial untuk dapat berinteraksi 

dengan para konsumennya. 
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Berdasarkan fenomena mengenai perkembangan internet dan media 

sosial yang telah dijelaskan diatas, dapat dinilai bahwa hal tersebut 

merupakan peluang yang besar untuk digunakan sebagai media pemasaran 

bagi perusahaan atau pelaku bisnis yang ingin memasarkan produk atau jasa 

nya secara lebih efektif.  

Content marketing merupakan proses pemasaran dari kegiatan bisnis 

dengan membuat dan mendistribusikan konten yang relevan untuk menarik, 

memperoleh, dan melibatkan target konsumen. Memanfaatkan penggunaan 

content marketing dalam sebuah perusahaan dapat berdampak positif 

terhadap perusahaan. Menurut (Denham-Smith & Harvidsson, 2017, p. 4) 

content marketing yang dibuat dan dibagikan di berbagai online platform 

dan melibatkan pelanggan dapat membangun hubungan antara pelanggan 

dan perusahaan. (Lieb, 2011, p. 1) dalam bukunya menyebutkan teknik 

pemasaran terbaru berupa content marketing yang menggunakan daya tarik 

dalam sebuah konten, sehingga konsumen menginginkan produk yang 

relevan, edukatif, dan menghibur dengan informasi yang ada dalam konten 

tersebut. 

Menurut penelitian terdahulu (Chandra & Sari, 2021, p. 192) 

menyebutkan content marketing merupakan media pemasaran yang banyak 

digunakan dalam media sosial. (Nasrullah, 2016, p. 2) dalam bukunya 

berjudul “Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)” mengatakan bahwa 

Media sekarang menjadi lebih interaktif, dikarenakan khalayak dilibatkan 
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lebih aktif interaktif di media tersebut bukan hanya sekedar terpapar 

informasinya.  

Saat ini content marketing juga digunakan oleh berbagai perusahaan 

e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, 

Blibli dimana media sosial digunakan sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumen. Dalam penggunaan media online atau media 

sosial, sebanyak 160 juta penduduk Indonesia dapat mengakses Youtube, 

Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, Snapchat, Skype, Tiktok, 

dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya media-media online, 

menjadikan para pemasar dapat memanfaatkan kegiatan pemasaran untuk 

memaksimalkan profit yang didapatkan dengan cara memberikan informasi 

serta konten-konten yang berguna bagi para audiens. 

Gambar 1.1 Sosial Media yang sering digunakan 

 

Sumber : Hootsuite. Feb (2021) 

Berdasarkan data dari hootsuite.com, 2022, dapat dilihat bahwa 

pengguna aktif sosial media Indonesia tertinggi adalah Whatsapp dengan 

88,7%, dilanjutkan dengan Instagram 84,8 %, lalu yang ketiga adalah 

Facebook sebesar 82,3%, dan yang terakhir adalah Tiktok sebesar 63,1%. 
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Bukan tanpa alasan, Instagram adalah media yang dapat dikatakan 

tidak sama dengan yang lainnya. Instagram mempunyai banyak sekali 

macam fitur baru misalnya Instagram Stories & Live, kemudian multiple 

posts & IGTV. Dengan hal ini yang membuat media Instagram menjadi 

salah satu media sosial dengan jangkauan pasar yang luas. 

Shopee sendiri memanfaatkan Instagram sebagai salah satu sarana 

pemasaran perusahaan, dengan username Instagram @shopee_id. Instagram 

Shopee telah memiliki 8,365,741 pengikut atau yang disebut dengan 

followers. Jika dibandingkan dengan akun Instagram sejenis, Shopee 

Indonesia merupakan yang paling unggul dan paling aktif dalam 

menerapkan content marketing pada akun Instagramnya. Dengan jumlah 

postingan 14,219 yang berisikan content marketing. Salah satu bentuk upaya 

yang dilakukan Shopee dalam meng-engage konsumennya dalam 

Instagramnya dengan memberikan content marketing yang diposting dengan 

kuantitas yang lebih dari kompetitor lainnya.  

Tabel 1.1 Perbandingan antar aplikasi dalam Media Instagram 

Sumber : Olahan Peneliti 

Keterangan 
Akun media sosial 

Shopee Lazada Tokopedia 

Pengikut 8.7m 3.1m 5.2m 

Kiriman 14,219 11,016 3,966 

September 2022 
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Jika dibandingkan dengan akun Instagram sejenis, atau competitor 

lainnya seperti Tokopedia atau Lazada. Shopee merupakan yang paling 

unggul dan paling aktif dalam menerapkan content marketing pada akun 

Instagramnya. Jumlah followers 8,7m dan post sebanyak 14,219 postingan 

sedangkan Tokopedia jumlah followers 5,2m dan post sebanyak 3,966 

postingan.  

Instagram @shopee_id, tidak membahas mengenai perusahaannya, 

tetapi Shopee indonesia memposting informasi mengenai event dan 

campaign yang akan dilaksanakan. Menurut (McPheat, 2011, p. 14) 

Terdapat indikator yang harus dimiliki content marketing karena konten 

harus disajikan dalam salah satu format yaitu Text (Typed/Wtitten), Visual, 

Audio. 

Gambar 1.2 Konten tentang Event shopee 

(“Instagram Shopee,” 2022) 

Sumber : https://www.instagram.com/shopee_id/  

Kata-kata adalah bentuk konten yang penting karena dapat 

menyampaikan pesan yang paling jelas. Misalnya dengan gambar diatas 

shopee menggunakan text untuk memberikan informasi mengenai event 

https://www.instagram.com/shopee_id/
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yang akan diadakan. Lalu bentuk caption yang dituliskan shopee juga 

termasuk dalam unsur penting dalam penulisan text. Seperti yang dilakukan 

oleh akun Instagram @shopee_id, dimana terdapat  event yang 

memanfaatkan tanggal cantik misalnya 11-11-2022, waktu 11.11, diskon 

11%, atau harga Rp. 11.111, penawaran spesial ini hanya berlaku satu hari. 

Gambar 1.3 Konten tentang meme Reels shopee 

Sumber : https://www.instagram.com/shopee_id/  

Misalnya konten visual diatas yaitu konten meme yang dilakukan 

shopee yang dimana isi video reels tersebut sedikit memberikan text karena 

kita sendiri menggunakan indra favorit dan memungkinkan untuk 

mengambil informasi tanpa harus meluangkan lebih banyak waktu untuk 

membaca. 

https://www.instagram.com/shopee_id/
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Gambar 1.4 Konten tentang Event shopee 

Sumber : https://www.instagram.com/shopee_id/  

Dari konten yang dilakukan shopee diatas, konten tersebut 

menggunakan audio dan visual. Konten tersebut menggunakan audio music 

sebagai suara latar belakang. Audio merupakan kualitas umum yang bekerja 

sinkron dengan bentuk konten lainnya.  

(Aprilia, Candraningrum, & Pandrianto, 2019, p. 180) mengatakan 

dalam membuat content marketing ada hal penting agar membuat suatu 

konten itu dapat bernilai yaitu harus melibatkan customer engagement. 

Menurut Kucuk & Krishnamhurty dalam (Limandono, 2018, p. 3) 

berpendapat bahwa suatu content marketing yang melibatkan pelanggan 

dapat memberikan suatu customer engagement tentunya dengan bentuk 

konten yang kreatif, informatif, menyenangkan hingga dapat memberikan 

solusi yang mengubah pola pikir konsumen dan menginspirasi calon 

konsumen atau klien.  

Menurut survei yang telah dilakukan oleh GetCraft pada tahun 2017 

mengenai tujuan utama dalam implementasi suatu content marketing dalam 

https://www.instagram.com/shopee_id/
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meningkatkan customer engagement  yaitu dengan mulai memahami apa 

yang paling dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan, 

setelah itu memberikan suatu konten yang mengedukasi agar dapat 

mempengaruhi perilaku pelanggan dan berguna saat mengambil keputusan 

pembelian. Para pelanggan tersebut dalam kegiatan pemasaran perusahaan 

menjadi suatu investasi jangka panjang bagi pihak perusahaan dalam bentuk 

customer engagement  value.  

(Litmanen & Sari, 2021, p. 189) mengatakan dalam meningkatkan 

engagement pada saat membuat suatu konten ada beberapa prinsip yang 

cukup persuasive seperti halnya likes, lalu timbal balik berupa comment, 

dan konsistensi suatu konsumen terhadap konten. Seiring berjalannya waktu 

baik teknologi maupun internet juga dapat mempengaruhi bentuk customer 

engagement, yang dulunya hanya memakai kertas,dll, sekarang dapat 

menggunakan media sosial (Octavian & Sari, 2021, p. 406). Perkembangan 

tersebut memberikan banyak dampak, terutama dalam mempengaruhi 

customer engagement yang bisa bersifat interaktif karena dapat 

berkomunikasi dua arah antara customer dengan perusahaan begitupun 

sebaliknya. Dengan ini badan perusahaan dapat mengevaluasi dari konten 

yang diberikan karena customer dapat menyampaikan feedback berupa 

comment ke perusahaan.  

Secara sederhana, engagement merupakan komunikasi dua arah. 

Sedangkan engagement rate merupakan angka yang menunjukan bagaimana 
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followers di akun Instagram terlibat secara aktif. Di Instagram terdapat  

kategori dasar untuk mengukur engagement rate yaitu comment, share, dan 

like. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Shopee telah  memanfaatkan fitur 

Instagram untuk dapat meng-engage customer yang ada di Instagram. Untuk 

lebih mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan situs untuk dapat 

mengetahui seberapa besar engagement rate Shopee dibandingkan dengan 

pesaingnya yaitu Tokopedia, dan Lazada, dimana kedua pesaingnya tersebut 

merupakan pesaing terkuat sejak 2021 sampai saat ini.  

 

Tabel 1.2 Hasil Engagement Rate dari Shopee, Tokopedia, dan 

Lazada 

 

S

u

mber : Olahan Peneliti 

Tabel diatas menunjukan jika akun Instagram Shopee memiliki 

engagement rate sebesar 0,05%, perolehan nilai tersebut masih lebih tinggi 

Lazada dibandingkan shopee, dimana akun Instagram Lazada memiliki 

engagement rate sebesar 0,16% dan akun Instagram Tokopedia memiliki 

engagement rate sebesar 0,04%. Dari hal tersebut membuktikan bahwa 

Instagram Lazada lebih unggul dalam melibatkan customer. Kualitas sebuah 

akun Instagram sudah dapat dikatakan bagus jika mendapatkan nilai standar 

engagement rate mencapai 3,5% sampai 6% (srunch.com). Untuk itu dapat 

Akun media sosial Average likes Average Comment 
Engagement 

Rate 

Shopee 79,803 21,691 0,05% 

Tokopedia 22,663 549 0,04% 

Lazada 57,753 1,925 0,16% 
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dikatakan nilai yang diperoleh Instagram Shopee masih dibawah standar 

engagement rate. Dari fenomena diatas menunjukan bahwa followers 

Instagram Shopee belum sepenuhnya terlibat aktif dengan postingan 

Instagram Shopee. Hal ini dapat dilihat pada kolom comment postingan 

Instagram Shopee, dimana pada kenyataannya memuat banyak komentar 

negatif yang dapat dilihat pada gambar berikut.  

 Gambar 1.5 Konten tentang Event shopee 
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Sumber : https://www.instagram.com/shopee_id/  

Berdasarkan Gambar 1.5. menunjukan bahwa banyak komentar 

negative seperti keluhan dan komplain mengenai gratis ongkir pada event 

yang akan diadakan shopee yaitu Event tanggal cantik 12.12 sehingga 

konsumen merasa kecewa. Hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang 

kurang baik antara Shopee dengan konsumen. Bahkan disaat Shopee 

mengunggah postingan kuis tanya jawab atau giveaway, dominan followers 

memberikan komentar yang negatif, dapat dilihat pada Gambar 1.6. 

 Gambar 1.6 Konten tentang Event shopee 

 

Sumber : https://www.instagram.com/shopee_id/ 

Berdasarkan Gambar 1.6 menunjukan kurang baiknya hubungan 

Shopee dengan konsumen sehingga berdampak pada rating Instagram 

Shopee yang dinilai kurang baik, terbukti masih banyak responden yang 

belum engage terhadap akun Instagram Shopee. Hal tersebut merupakan 

https://www.instagram.com/shopee_id/
https://www.instagram.com/shopee_id/
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permasalahan Shopee yang harus dicari solusinya, karena sangat penting 

untuk mengetahui seberapa banyak pelanggan terlibat dalam aktifitas pada 

akun Instagram Shopee. 

Penelitian ini melihat beberapa referensi melalui jurnal yang sudah 

ada. Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dan referensi jurnal 

yang didapatkan. Pertama, Jurnal komunikasi yang ditulis oleh Heru 

Chandra Litmanen dan Wulan Purnama Sari pada tahun 2021 tentang 

Pengaruh content marketing terhadap Customer engagement  pada 

Instagram @bloomcoffeejk. Penelitian tersebut memiliki persamaan 

variabel yaitu content marketing dan customer engagement. Perbedaan 

subjek yang digunakan yaitu Instagram @bloomcoffeejkt. 

Berbeda lagi dengan jurnal komunikasi milik Lea Aprilia, Diah Ayu 

Candraningrum, dan Nigar Pandrianto pada tahun 2019 yang membahas 

mengenai strategi content marketing yang dilakukan untuk membangun 

brand awareness, penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu meneliti 

mengenai content marketing. Namun penelitian tersebut tidak 

menghubungkannya dengan variable customer engagement  melainkan 

menghubungkan dengan brand awareness. Pada penelitian tersebut 

menggunakan metode yang berbeda yaitu Kualitatif. Sama halnya dengan 

Jurnal komunikasi oleh Nigar Pandrianto dan Gregorius Genep Sukendro 

pada tahun 2018 yang menggunakan metode kualitatif tentang “Analisis 

Strategi Pesan Content marketing Untuk Mempertahankan Brand 
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Engagement”. Penelitian tersebut menggunakan variabel yang sama yaitu 

Content marketing namun penelitian tersebut tidak menghubungkannya 

dengan variable customer engagement  melainkan menghubungkan dengan 

brand engagement. Hal yang sama juga pada jurnal yang ditulis oleh Vendy 

Octavian dan Wulan Purnama Sari pada tahun 2021 tentang pengaruh E-

WoM terhadap Customer engagement. Pada penelitian tersebut memiliki 

persamaan yaitu menggunakan variable customer engagement . Serta 

memiliki perbedaan yaitu tidak menghubungkan variabel content marketing. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menguji lebih 

mendalam mengenai ”Pengaruh content marketing pada Instagram 

@shopee_id terhadap customer engagement”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : ”Pengaruh content marketing pada Instagram 

@shopee_id terhadap customer engagement”. Apakah 

Terdapat pengaruh. 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berikut beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1. Untuk memberikan pengetahuan mengenai ”Pengaruh content 

marketing pada Instagram @shopee_id terhadap customer 

engagement”. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar ”Pengaruh content marketing pada 

Instagram @shopee_id terhadap customer engagement”. 

I.4 Batasan Penelitian 

Subjek penelitian : Followers Instagram @shopee_id 

Objek penelitian  : Pengaruh Content marketing pada Instagram 

@Shopee_Id terhadap Customer engagement . 

Kajian penelitian ini tentang pengaruh Content marketing pada 

Instagram @Shopee_Id terhadap Customer engagement. 

I.5 Manfaat Penelitian 

I.5.1 Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu dan kepada 

mahasiswa Ilmu komunikasi mengenai Pengaruh content marketing pada 

Instagram @shopee_id terhadap customer engagement. 

1. Untuk memperkaya kajian tentang Pengaruh content marketing 

pada Instagram @shopee_id terhadap customer engagement. 

2. Untuk memperkaya penelitian dengan kajian Komunikasi 

Pemasaran yang berkaitan dengan Content marketing dan 

Customer engagement. 
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I.5.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan referensi bagi Shopee dalam mengembangkan 

Content marketing pada Instagram @Shopee_Id terhadap Customer 

engagement. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan untuk perusahaan e-commerce lainnya, seperti yang dilakukan 

shopee dalam pembuatan content marketing melalui media sosial 

Instagram dalam pengaruh customer engagement. 

I.5.3 Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat secara luas, serta sebagai 

sarana bagi peneliti lainnya untuk menerapkan dan mengembangkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan gambaran apakah 

sebuah Content Marketing dapat mempengaruhi Customer Engagement. 


