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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2010) dengan judul, pola 

penggunaan facebook di kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data tabel tunggal untuk mengetahui 

pola penggunaan facebook di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa respon mahasiswa Universitas Sumatera Utara terhadap situs jejaring 

sosial Facebook sangat baik. Mereka menyatakan bahwa situs Facebook 

memberikan hiburan dan sebagai alternatif lain dalam mengisi waktu luang. Hal 

tersebut didapat dari berbagai aplikasi serta fasilitas yang disediakan di dalam 

situs, seperti: Wall, up-date status, chat room, message, dan game.  

Responden menyatakan bahwa banyak sekali informasi yang didapat 

memalui situs Facebook, seperti: Berita-berita terbaru baik lokal maupun 

internasional, jadwal kegiatan yang akan dan berlangsung, informasi mengenai 

perkuliahan, lowongan pekerjaan, jual beli, dan lain sebagainya. Bahwa motif 

mahasiswa USU dalam mengakses Facebook adalah, untuk medapatkan 

informasi antar sesama pengguna dan memiliki account di Facebook, menjalin 

hubungan dengan orang lain dan sebagai sarana untuk pelepasan emosi (relaksasi 

tubuh). Kebutuhan dalam mengakses yaitu, Mencari informasi serta kegiatan para 
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pengguna lain, ingin mengetahui jadwal acara di wilayah pengguna, serta berita-

berita terbaru lainnya.  

B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini (Setiadi, 

2003). Perilaku konsumen Sebagai “interaksi dinamis antara pengaruh dan 

kognisi, perilaku, dan kejadian disekitar kita dimana manusia melakukan 

aspek pertukaran dalam hidup mereka” (Peter dan Jerry, 2000). 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan 

mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah 

pada keinginan manusia untuk membeli suatu barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya. Proses pengambilan keputusan untuk membeli bagi 

semua orang pada dasarnya adalah sama, hanya seluruh proses tidak selalu 

dilaksanakan seluruhnya oleh semua konsumen. 

2. Variabel-Variabel dalam Perilaku Konsumen 

Terdapat tiga variabel dalam mempelajari perilaku konsumen, yaitu 

stimulus, intervening dan respon. Hubungan antara ketiga varibel tersebut 

dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.1 

Hubungan Stimulus, Intervening, dan Respon 

 

 

Sumber: Mangkunegara, 2005 

a. Variabel Stimulus  

Variabel stimulus merupakan variabel yang berada di luar diri 

individu (faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses 

pembelian. Contoh variabel stimulus ini dapat berupa merek, jenis 

barang, iklan, pramuniaga, penataan barang, dan ruangan toko 

(Mangkunegara, 2005). Stimulus merupakan faktor yang menyebabkan 

konsumen merespon rangsangan-rangsangan atau input-input yang 

mereka terima. 

b. Variabel Intervening  

Variabel intervening merupakan variabel antara stimulus dan 

respon. Variabel ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-

motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap 

suatu barang. Peranan variabel ini adalah untuk memodifikasi respon. 

c. Variabel Respon  

Variabel respon merupakan hasil dari aktivitas individu sebagai 

reaksi dari varibel stimulus. Variabel respon sangat bergantung pada 

STIMULUS INTERVENING RESPON 
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faktor individu dan kekuatan stimulus. Contohnya keputusan pembelian, 

pemberian penilaian terhadap suatu barang, perubahan sikap terhadap 

suatu produk. 

3. Perilaku Konsumen Internet 

Kombinasi antara penghargaan dan kesulitan dapat membuat 

pengalaman online dapat memiliki jangkauan dari sangat menyenangkan 

sampai sangat mengecewakan. Dengan adanya keseimbangan antara 

tantangan dan keahlian pengguna akan mengalami kepuasan dan hiburan, 

dimana keseimbangan online dapat membantu dalam kesenangan konsumen 

terhadap media internet. 

 Menurut Hanson (2000;106)  perilaku konsumen internet menunjukan 

bahwa pengguna berhubungan langsung dengan informasi sebenarnya dengan 

banyak karakter dan kecenderungan manusia yang sama seperti yang mereka 

lakukan di dunia nyata. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2001;259) menyatakan 

bahwa para pengguna media internet yang lebih muda cenderung 

menggunakan internet sebagai hiburan dan sosialisasi, tetapi 45 persen 

pengguna yang berusia 40 tahun lebih memfokuskan pemakain internet untuk 

investasi dan masalah-masalah yang lebih serius. Misalnya, 24 persen orang 

berusia 50 sampai 64 menggunakan internet sebagai keperluan investasi 

dibandingkan dengan hanya 3 persen orang yang berusia 25 sampai 29 tahun 
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dan hanya 5 persen pengguna diatas 65 tahun pengguna internet, 42 persen 

dari pengguna itu telah melakukan pembelian sesuatu secara on-line. 

Konsumen internet berada dalam pendekatan mereka terhadap 

pembelian dan tanggapan mereka atas pemasaran. Mereka merupakan 

konsumen yang berkuasa yang memiliki kendali atas proses pemasaran. 

Penggunaan internet pada umumnya memberikan nilai-nilai yang lebih besar 

pada informasi dan mereka menentukan jenis informasi pemasaran yang ingin 

mereka terima tentang jenis produk atau jasa. Pada mesin pencari internet 

seperti yahoo,  memberikan kepada para konsumen akses ke berbagai sumber 

informasi, yang membuat mereka menjadi pambelanja yang lebih terinformasi 

dan lebih selektif. 

Menurut Robert (2003;163) proses seorang konsumen menggunakan 

media internet untuk melakukan pembelian sebuah produk atau jasa dimulai 

dengan timbulnya awareness konsumen akan suatu informasi atau produk 

yang dapat diperoleh di internet. Proses dalam membangun awarenees 

konsumen dilakukan dengan membuat link dan iklan yang menarik sehingga 

menimbulkan ketertarikan konsumen untuk mengklik iklan atau link tersebut. 

Setelah para konsumen sadar akan produk yang diiklankan maka 

konsumen akan melakukan pencarian informasi akan produk tersebut, lalu 

konsumen mendapatkan informasi mengenai produk atau jasa yang diiklankan 

dan apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus secara berulang-
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ulang maka secara langsung konsumen akan menggingan produk atau jasa 

yang diiklankan tersebut. 

Para pengguna media internet memiliki melakukan pencarian 

mengenai produk atau jasa termasuk dalam perilaku pencarian yang 

berorientasi pada tujuan, sedangkan para pengguna internet yang hanya 

menggunakan media internet sebagai suatu hiburan termasuk dalam perilaku 

pencarian yang berorientasi pada hiburan apabila timbul suatu kebutuhan 

maka seorang akan mencari suatu informasi dan mengavaluai produk serta 

memutuskan pembelian maka akan. 

Konsumen yang pengalaman dalam menggunakan media internet 

merupakan hal yang paling penting bagi para konsumen. Perilaku konsumen 

yang melakuan pembelian terhadap suatu produk online apabila terjadi 

berulang ulang maka akan menyebabkan Seorang konsumen yang 

menggunakan produk atau internet dan merasa puas akan apa yang mereka 

dapatkan maka mereka melakukan pembelian ulang terhadap produk atau 

mengunjungi kembali website yang sama untuk melakukan pembelian ulang. 

Dari pembelian ulang tersebut akan menjadikan seorang konsumen berujung 

pada loyalitas. Maka berikut ini model  sebuah perilaku konsumen online 

terdapat dalam suatu peggambaran yang ditunjukkan dalam sebuah gambar  

yang ditunjukkan dibawah ini gambar 2.2: 
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Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Roberts (2003;163) 

4. Karakteristik Konsumen 

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak 

ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk 

menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia. Variabel-variabel utama 

dalam mengsegmentasikan pasar konsumen adalah (Kotler & Amstrong 2008: 

226) : 

 

Kesadaran 

 

Perilaku Penggunaan/Konsumsi 

Perilaku Pencarian 

1. Berorientasi pada Tujuan 

2. Berorientasi pada Hiburan/Pengalaman 

Kunjungan Kembali 

1. Kadang-kadang 

2. Sering 

Kesetiaan 



15 
 

 
 

a) Geografis 

Yaitu membag pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-

beda seperti negara bagian, kabupaten, kota, atau pemukiman. Variabel 

geografis tersebut terdiri dari: 

1) Wilayah 

2) Ukuran kota 

3) Kepadatan penduduk 

b) Demografis 

Demografis atau upaya membagi pasar menjadi sejumlah 

kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti usia, gender, ukuran 

keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, 

agama, ras, dan kebangsaan. Beberapa variabel segmentasi demografi 

yang digunakan antara lain: 

1) Usia dan tahap siklus hidup 

Biasanya konsumen membedakan menurut usia, mulai dari 

anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Namun definisi ini masih 

dianggap terlalu luas.Untuk anak-anak ada yang masih belum sekolah 

(pra sekolah) dan ada yang di sekolah dasar. Pra sekolah terdapat tiga 

kelompok, yaitu bayi, usia 2-4 tahun, dan 4-9 tahun. Sedang dalam 

siklus hidup konsumen dibagi menurut tahapan yang dicapai seseorang 

dalam siklus hidup keluarganya. Daur hidup keluarga berkembang dari 
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sebelum menikah, baru menikah, dan belum mempunyai anak, 

menikah dan memiliki anak yang sudah berkeluarga pula. 

2) Jenis Kelamin 

Segmentasi menurut jenis kelamin telah lama diterapkan dalam 

bisnis pakaian, penataan rambut, dan jenis kelamin konsumen.Seperi 

industri parfum dan kosmetik, saat ini sudah umum bagi pria untuk 

mengenakan kosmetik seperti layaknya wanita (metroseksual). 

Beberapa perusahaan kosmetik telah mensegmen dan membidik pasar 

pria pengguna kosmetik ini. 

3) Penghasilan 

Produk-produk yang dibeli oleh konsumen umumnya terkait 

erat oleh tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan merupakan salah 

satu pertimbangan penting di dalam mengatur anggaran pembelanjaan 

atau pola konsumsi masyarakat. Perusahaan dapat menentukan jenis 

produk yang dijangkau oleh konsumen-konsumen berpenghasilan 

menengah ke bawah, atau menentukan jenis produk untuk konsumen 

yang berpenghasilan menengah ke atas. 

4) Generasi 

Banyak peneliti kini berarah ke segmentasi generasi. 

Konsepnya adalah sikap dari generasi yang dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat orang yang bersangkutan dibesarkan. 
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c) Psikografis 

Yaitu upaya membagi pembeli, menjadi kelompok-kelompok yang 

berbeda berdasarkan kelompok sosial, gaya hidup atau karakteristik 

kepribadian. 

1) Kelas sosial 

Etika tidak tertulis yang berpengaruh kuat dimasyarakat 

berdasarkan tingkat penghasilan, jabatan, garis keturunan, dan 

sebagainya dikenal pula sebagai kelas sosial. Kelas sosial merupakan 

salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola konsumsi 

masyarakat 

2) Gaya hidup 

Gaya hidup mencerminkan bagaimana seseorang 

menghabiskan waktu  dan  uangnya yang dinyatakan  dalam  aktivitas,  

minat, dan opini Misal :  seorang atlet  cenderung  memiliki  gaya 

hidup  sehat, minat  untuk mengkonsumsi  makanan  sehat  tinggi, dan 

pertimbangkan  untuk membeli sepatu  atau pakaian  olah raga sangat  

dipengaruhi  oleh pandangan  mereka  terhadap  kesehatan. 

Gaya hidup secara luas sebagai cara hidup yang diidentifikasi 

oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas) apa yang 

mereka anggap penting dalam lingkungannya (minat) dan apa yang 

mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya 
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(pendapat). Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan 

masyarakat lainnya, bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu 

individu dan kelompok masyarakat (Nugroho J.S, 2003 : 148). 

Setiadi (2008 : 149) menjelaskan bahwa gaya hidup akan 

berkembang pada masing – masing dimensi (aktivita, interest, 

opini/AIO) seperti yang telah didefinisan oleh plummer assael (1997) 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Indikator Gaya Hidup 

Aktivitas Interest Opini 

Bekerja 

Hobi 

Peristiwa sosial 

Liburan 

Hiburan 

Angggota klub 

Komunitas 

Belanja 

Olahraga 

  

Keluarga 

Rumah 

Pekerjaan 

Komunitas 

Rekreasi 

Pakaian 

Makanan 

Media 

Prestasi 

Diri mereka sendiri 

Masalah- masalah sosial 

Politik 

Bisnis 

Ekonomi 

Pendidikan 

Produk 

Masa depan 

Budaya 

Sumber : Setiadi (2008 : 149), “Perilaku Konsumen” 

3) Kepribadian 

Dengan bahasa yang berbeda, dasar dari tiap  tindakan,  perilaku, 

pemikiran dan pengambilan keputusan  terhadap  permasalahan  yang 

dimiliki oleh setiap manusia. Minat dan opini juga sangat dipengaruhi  

oleh  kepribadian  seseorang. 
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d) Perilaku 

Segmentasi perilaku membagi kelompok-kelompok berdasarkan 

ilmu pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap 

sebuah produk. Segmen perilaku dapat dibagi menjadi : 

1) Kejadian 

Pembeli dapat dikelompokkan berdasarkan kejadian pada saat 

mereka mempunyai keinginan untuk membeli, saat mereka benar-benar 

membeli atau saat mereka benar-benar menggunakan barang yang 

mereka beli, segmentasi kejadian dapat membantu perusahaan 

memperkuat kegunaan suatu produk. 

2) Manfaat 

Segmentasi dengan mengelompokkan para pembeli berdasarkan 

manfaat-manfaat yang berbeda yang mereka cari dari suatu produk 

merupakan suatu bentuk segmentasi yang kuat. Segmentasi manfaat 

menuntut perusahaan menemukan manfaat-manfaat utama yang dicari 

orang dalam suatu kelas produk tipe orang seperti apa yang mencari 

tiap- tiap manfaat tersebut dan merek-marek utama yang memberikan 

tiap-tiap manfaat tersebut. 
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3) Status pengguna 

Pasar-pasar dapat disegmentasikan menjadi kelompok-kelompok 

non pengguna, bekas pengguna, calon pengguna, pengguna utarna dan 

pengguna tetap suatu produk barang dan jasa. 

4) Tingkat penggunaan 

Pasar dapat disegmentasi menjadi kelompok pengguna produk 

yang ringan, sedang, dan berat. Pengguna berat merupakan persentase 

kecil dari pasar tetapi merupakan persentase yang tinggi di dalam 

konsumsi total. Perusahaan umumnya lebih tertarik pada satu pengguna 

berat dari pada beberapa pengguna ringan. 

5) Status kesetiaan 

Konsumen memiliki tingkat kesetiaan yang sangat beragam pada 

merek, toko, dan perusahaan tertentu. Komitmen yang kuat dipegang 

untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk dan jasa tertentu di 

masa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang 

berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Pembeli dapat dibagi 

menjadi empat kelompok menurut status kesetiaan mereka, yaitu : 

a. Sangat setia konsumen yang membeli satu merek dari waktu ke 

waktu. 

b. Kesetiaan yang terbagi, konsumen yang setia pada dua atau tiga 

merek. 
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c. Kesetiaan yang berpindah, konsumen yang beralih dari satu merek 

ke merek yang lain. 

d. Berganti-ganti, konsumen yang tidak memperhatikan kesetiaan 

pada merek apapun. 

6) Tahap Kesiapan Pembeli 

Pasar terdiri dari orang-orang dengan tahap kesiapan yang 

berbeda-beda untuk membeli produk tertentu. Beberapa orang tidak 

menyadari keberadaan produk tertentu, beberapa orang menyadarinya, 

beberapa orang memiliki informasi tentang produk tertentu, beberapa 

orang tertarik, beberapa orang yang menginginkan produk yang 

bersangkutan, dan beberapa orang bermaksud membelinya. Jumlah 

relatifnya sangat membuat berbeda perancangan program 

pemasarannya. 

7) Sikap 

Lima kelomlok sikap dapat ditemukan di pasar yaitu: antusias, 

positif, tak acuh, negatif, dan benci. Pekerja dari pintu kepintu dalam 

kampanye politik menggunakan sikap pemilih untuk menentukan 

berapa banyak waktu yang akan dihabiskan bersama dengan pemilih. 

Mereka mengucapkan terima kasih kepada pemilih yang antusias dan 

mengingatkan mereka untuk memilih, mereka memperkuat orang-orang 

yang setuju secara positif. Mereka mencoba memenangkan pemilihan 
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yang tidak acuh, mereka tidak menghabiskan waktu untuk berusaha 

rnemubat sikap negatif dan sikap benci dari pemilih. Dalam batasan 

bahwa sikap berkorelasi dengan gambaran demografis, partai politik 

dapat menemukan calon pemilih tebaik secara efisien. 

5. Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari 

bahasa Latin ”Communicatio”. Istilah ini bersumber dari dari perkataan 

”Communis” yang berarti sama. Sama yang dimaksud berarti sama makna atau 

sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai 

suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan 

(Effendy, 2004:30). Dari hal tersebut dapatlah diartikan jika tidak terjadi 

kesamaan makna antara komunikator dan komunikan, maka komunikasi tidak 

akan terjadi. 

6. Teknologi Komunikasi 

Penemuan teknologi komunikasi telah memberikan banyak 

kemudahan bagi manusia. Misalnya, dalam melakukan informasi transaksi 

maupun transportasi. Perkembangan teknologi ini juga meningkatkan standard 

hidup manusia. Dan saat ini teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari 

gaya hidup seseorang. 

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini berlangsung demikian 

pesatnya sehingga para ahli menyebut gejala ini sebagai suatu revolusi. 
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Sekalipun kemajuan tersebut masih dalam perjalanannya, sejak sekarang 

sudah dapat diperkirakan terjadinya berbagai perubahan dibidang komunikasi 

maupun bidang-bidang kehidupan lain yang berhubungan, sebagai implikasi 

dari perkembangan keadaan yang dimaksud. Perubahan-perubahan yang kelak 

terjadi, terutama disebabkan berbagai kemampuan dan potensi teknologi 

komunikasi tersebut, yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan 

dan memenuhi kebutuhan komunikasi mereka secara hampir tanpa batas 

(Nasution, 1990:6). 

Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras (hardware) 

dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang 

memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar 

menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Yang mendasari suatu 

hal dapat digolongkan ke dalam teknologi komunikasi adalah: 

a) Teknologi komunikasi dapat di implementasikan dalam suatu alat. 

b) Teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur sosial,ekonomi dan 

politik. 

c) Teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia 

terutama kemampuan mendengar dan melihat. 

7. Internet 

Internet mengubah komunikasi dengan beberapa cara fundamental. 

Media massa tradisional pada dasarnya menawarkan model komunikasi “satu-
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untuk-banyak”. Sedangkan internet memberikan model-model tambahan yaitu 

“banyak untuk satu” (e-mail ke satu alamat-alamat sentral, banyaknya 

pengguna yang berinteraksi dengan satu website) dan “banyak untuk banyak” 

(e-mail, milis dan kelompok-kelompok baru). Internet menawarkan potensi 

komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandingkan 

yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya. 

Internet adalah lebih dari sekedar jaringan komputer atau pelayanan 

informasi. Internet adalah gambaran dinamis bahwa manusia yang mampu 

berkomunikasi secara bebas akan memilih untuk bersikap sosial dan tidak 

mementingkan diri sendiri (Sidharta, 2004:54). 

8. Facebook 

Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh 

seorang mahasiswa Harvard University bernama Mark Zuckerberg. Nama 

Facebook sendiri diinspirasi oleh Zuckerberg dari sebuah istilah di kalangan 

kampus seantero AS untuk saling mengenal antar sesama mahasiwa di 

kampus Awalnya para penggunanya hanya dikhususkan bagi para mahasiswa 

di kampus Harvard University. Lalu kemudian diperluas ke sejumlah kampus 

di wilayah Boston (Boston College, Boston University, Northeastern 

University, Tufts University) dan kampus-kampus lainnya seperti Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern, and Ivy League. 
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Menyusul kemudian sejumlah kampus lain di AS. Akhirnya, 

penggunanya lebih diperluas lagi ke sejumlah kampus lain diseluruh dunia. 

Tanggal 11 September 2006, Facebook membuat satu langkah penting dengan 

mengizinkan aksesnya ke seluruh netter yang mempunyai alamat e-mail valid. 

Facebook juga mempunyai beberapa fasilitas pendukung yang tidak dapat 

dipisahkan seperti: Wall, message, status up-date, profile, foto, serta chat 

sebagai sarana publikasi bagi para pengguna nya. 

Awalnya Mark Zuckerberg membuat sebuah situs kontak jodoh untuk 

rekan-rekan kampusnya. Zuckerberg yang terinspirasi dari situs Hot or Not 

menamai situs buatannya Facemash.com. Metode situs ini yaitu menampilkan 

dua foto pasangan (pria dan wanita), dimana selanjutnya dua pasangan ini 

akan dipilih oleh para anggota situs mana pasangan yang paling cocok. Untuk 

menampilkan foto-foto pasangan di situs ini, Zuckerberg berupaya dengan 

segala cara mencari foto-foto rekannya dengan cara keliling “Door to door” 

untuk meminta foto. 

Zuckerberg membobol akses jaringan komputer kampusnya untuk 

mendapatkan foto-foto tambahan. Namun aksi ini diketahui pihak kampus dan 

mereka selanjutnya memblokir situs Facemash.com diikuti dengan tindakan 

sanksi kepada Zuckerberg dengan ancaman akan memecatnya dari kampus, 

namun ancaman ini tidak jadi direalisasikan. 
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9. Komponen Situs facebook 

Komponen fasilitas yang terdapat dalam situs facebook yaitu: 

a) Wall 

Adalah bagian dari Facebook dimana pengguna lain dapat menulis pesan 

kepada account yang kita miliki. Wall juga merupakan ruang menulis 

publik, sehingga orang lain dapat membaca secara langsung wall yang 

telah ditulis ter up-date di home page mereka atau bias langsung 

membalas melalui wall to wall. Ketika seseorang menerima pesan maka 

sipengguna dapat merespon langsung wall tersebut atau langsung 

menghapusnya. 

b) Message 

Tempat dimana para pengguna situs Facebook dapat berkirim pesan yang 

bersifat pribadi atau personal tanpa diketahui oleh user yang lain. 

c) Status Up-date 

Adalah tempat dimana pengguna Facebook dapat mengganti atau meng 

up-date berita mengenai dirinya dikolom halaman yang telah disediakan 

Facebook sesuai dengan apa yang dirasakan serta keinginannya. 

d) Profile 

Merupakan halaman, tempat dimana seseorang mengisi data-data pribadi 

nya seperti alamat, no telepon, pendidikan pekerjaan informasi lainnya. 
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e) Foto 

Pengguna dapat meng up-load foto-foto pribadi serta foto yang apapun 

yang ingin dimasukan dalam account Facebook-nya. Bisa juga membuat 

album foto dan memberikan nama albun sesuai dengan yang diinginkan, 

mengganti profile picture, serta menerima foto hasil tag dari teman. 

f) Chat 

Fitur yang diberikan oleh Facebook, untuk bertukar pesan secara langsung 

(Chatting) antar sesama pengguna Facebook dalam waktu yang bersamaan 

secara Online. 

10. Pola Penggunaan 

Pola penggunaan merupakan kecenderungan seseorang untuk 

menggunakan suatu fasilitas yang telah ada sesuai dengan fungsi dan 

kegunaanya dengan seharusnya. Tentu saja sesuai kalau kita menggunakan 

sesuatu dengan kegunaan yang dimilikinya, tapi hal ini sudah dikesampingkan 

oleh beberapa orang yang cenderung keluar dari fungsi awal fasilitas yang 

telah diberikan, dalam hal ini Facebook sebagai fungsi Social Networking. 

Banyak orang yang tidak mengunakan situs jejaring sosial ini sesuai dengan 

dampak postif nya, tetapi belakangan ini penggunaannya cenderung lebih ke 

ke arah yang bersifat negatif. 

Facebook telah menjadi menu penting online jutaan orang di 

Indonesia. Apalagi Indonesi merupakan pengguna ke tiga terbesar di dunia 
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setelah Amerika Serikat dan india. Jumlah yang cukup membanggakan jika 

diukur dari sisi teknologi. Tapi jika dilihat dari kaca mata moral dan agama 

belakangan ini, adanya pengguna yang memanfaatkan Facebook untuk 

kegiatan transaksi penipuan, transaksi seksual, dan transaksi kejahatan yang 

lain atau biasa dikenal dengan istilah Cyber Crime (Kejahatan dunia maya). 

C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Komponen-komponen yang telah dikelompokkan dalam kerangka konsep 

akan dibentuk menjadi suatu model teoritis sebagai berikut: 

    Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Pola perilaku 

Pengguna Facebook 

Demografi: 

Jenis kelamin 

Pendapatan 

Psikografi: 

Aktivitas 

Minat 

Opini 

Perilaku: 

Manfaat 

Status kesetiaan 

Sikap 
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Kerangka pikir merupakan inti sari  dari teori yang telah dikembangkan. 

Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap 

pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan pola perilaku penggguna 

facebook dibentuk oleh variabel-variabel karakteristik yang berdasarkan 

pembahasan teoritis. 

Kategori utama karakteristik konsumen yang menjadi dasar untuk 

mengelompokkan variabel-variabel yang dibagi menjadi karakteristik 

demografis, psikografis, dan perilaku. Seharusnya terdapat empat segmentasi 

ditambah dengan geografis. Tetapi di dalam penelitian ini katakteristik geografis 

ditiadakan karena responden disini berada dalam satu daerah atau iklim yang 

sama. 

Dengan menganalisis variabel tersebut, maka akan mengelompokkan 

karakteristik dan pola penggunaan facebook yang berbeda berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh para pengguna. 

 


