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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat mengharuskan perusahaan 

meningkatkan usahanya agar mendapatkan keuntungan, dengan semakin pesatnya 

persaingan bisnis maka perusahaan dituntut kreatif dalam mengkomunikasikan 

produk atau jasanya. Komunikasi sebagai sarana perusahaan untuk 

menginformasikan, membujuk serta mengingatkan konsumen tentang produk 

yang akan dijual secara langsung maupun tidak langsung. 

Iklan adalah merupakan salah satu instrument pemasaran modern yang 

aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Melalui iklan perusahaan 

membutuhkan media dalam mengkomunikasikan produk atau jasanya, seperti : 

surat kabar, televisi, surat langsung, radio, majalah, ruang terbuka, halaman 

kuning pada buku telfon, surat berita, brosur, telepon. Melalui media diharapkan 

konsumen akan mengetahui, mendengar, membaca dan melihat produk yang 

ditawarkan. Selanjutnya konsumen akan memperhatikan, memahami, menafsirkan 

dan merespon iklan tersebut dan pada akhirnya menimbulkan niat untuk membeli. 

Peran iklan sebagai media komunikasi pemasaran, mengalami 

perkembangan bersamaan dengan kemajuan teknologi. Perkembangan ini 

membuat manusia beralih menggunakan teknologi komunikasi yang lebih 

canggih, salah satunya melalui media internet. Dahulu internet belum terlalu 

banyak pengguna seperti saat ini. Akan tetapi, sekarang melalui internet kita bisa 
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mengetahui dan memperoleh apapun yang  kita inginkan dengan cara singkat dan 

mudah.  

Kelebihan yang dimiliki internet dalam penyediaan informasi membuat 

internet menjadi media yang saat ini sudah menjadi kebutuhan primer, sebagian 

besar masyarakat menggunakan internet yang bisa terhubung dengan masyarakat 

lain di seluruh penjuru dunia bahkan ada sebagian pengguna internet lebih eksis di 

dunia maya dibanding di dunia nyata. Ini mengakibatkan perhatian konsumen 

beralih ke dunia maya. Maka aktivitas pemasaran harus dilakukan lewat internet. 

Salah satu komponen internet yang paling populer yaitu world wide web (www) 

suatu halaman di internet yang dapat menampilkan teks, suara, grafik, foto, dan 

video yang menjadi instrument komersial di internet. 

Saat ini perusahaan tidak hanya menggunakan website, ada juga jejaring 

sosial yang digunakan dalam melakukan aktivitas permasaran. Jejaring sosial 

merupakan situs yang digunakan sebagai sarana bertukar foto, video, chating dan 

mengenal lebih jauh orang-orang yang ditemui. namun seiring perkembanganya 

situs jejaring sosial ini banyak dimanfaatkan sebagai sarana promosi sebuah 

produk maupun jasa. Ada beberapa penyedia layanan jejaring sosial yang 

digunakan di seluruh dunia, tapi tidak semua populer di Indonesia. Jejaring sosial 

yang paling digemari di Indonesia antara lain Facebook, Twitter, dan Instagram. 

Akses penggunaan jejaring sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram) 

yang terbilang mudah membuat hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia 

memilih jejaring sosial untuk mempermudah segala aktifitas sosial mereka. 

Seperti Facebook misalnya, dilihat dari jumlah pengguna di Indonesia yang 
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mencapai 69 juta orang (http://m.indo.wsj.com/articles/BL-2OB-10116). 

Perusahaan mengembangkan fungsi utama dari jejaring sosial ini sebagai media 

periklanan. Pemasangan iklan melalui jejaring sosial dapat meminimalkan biaya 

pengeluaran perusahaan, dengan hanya membuat akun pengguna secara gratis dan 

setelah itu perusahaan bisa meng-upload foto-foto produk mereka dan sudah dapat 

dilihat oleh calon konsumenya. 

Kemudahan inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan ataupun 

perseorangan yang memiliki usaha untuk melakukan kegiatan periklanan. 

Maraknya iklan yang banyak bermunculan di media cetak maupun elektronik 

boleh dibilang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun 

juga iklan tetap menyandang fungsinya sebagai salah satu media yang digunakan 

untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau jasanya, dan produk yang 

paling banyak ditemui adalah online shop fashion, mulai dari pakaian, topi, sepatu 

sampai aksesoris. 

Salah satu perusahaan yang telah mengaplikasikan fungsi dari jejaring 

sosial sebagai media pemasaran yaitu Zalora Indonesia. Menggunakan jejaring 

sosial sebagi media periklanan seperti : Facebook, Twitter dan Instagram telah 

dilakukan oleh Zalora Indonesia sebagai bentuk melakukan pemasaran sekaligus 

pendekatan kepada konsumen. Berikut adalah data pengikut atau pengunjung 

Zalora Indonesia yang disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Data Pengikut atau Pengunjung Zalora Indonesia 

Sosial Media Nama Akun Pengunjung/Pengikut/ Like 

Facebook Zalora Indonesia 998.056 

Twitter ZaloraID 25.041 

Instagram ZaloraID 1.000 

Sumber data : https://m.facebook.com/profile.php?id=281687248552043, 

https://mobile.twitter.com/ZaloraID, 

http://instagram.com/ZaloraID, (di ambil pada tanggal 9 

juli 2014) 

Zalora adalah salah satu situs online shop fashion laki-laki dan perempuan 

yang terbesar di Indonesia. Zalora Indonesia bila dibandingkan lebih banyak 

mengiklankan produk-produk perempuan dari pada laki-laki. Produk pakaian 

lebih banyak memenuhi akun Zalora Indonesia. Di Facebook setiap iklan Zalora 

Indonesia mendapatkan feedback menyukai “likes” hampir 100. Dilihat dari 

beberapa iklan yang ditampilkan memiliki kualitas gambar yang bagus dan cukup 

meyakinkan konsumennya.  

Maraknya online shop melalui jejaring sosial Facebook merupakan salah 

satu contoh meningkatnya konsumerisme, khususnya di kalangan perempuan. 

Mereka menganggap barang (materi) sebagai ukuran kebahagiaan, prestis, status 

dan sebagainya. Mereka tidak mau dianggap ketinggalan jaman dalam berpakaian. 

Berbeda dengan cara laki-laki yang lebih simpel dalam berpakaian. Hal ini yang 

menyebabkan Zalora Indonesia lebih banyak mengiklankan produk pakaian 

perempuan dari pada produk pakaian laki-laki.  

Dari gambaran di atas sangat perlu kiranya untuk dilihat bagaimana 

sebenarnya kinerja sebuah iklan dalam mencapai tujuannya dalam arti sejauh 

efektifitas iklan yang dikeluarkan Zalora Indonesia tersebut. Hal ini berdasarkan 

asumsi bahwa iklan bisa didapat dikatakan efektif apabila mampu 

https://m.facebook.com/profile.php?id=281687248552043
https://mobile.twitter.com/ZaloraID
http://instagram.com/ZaloraID
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mengkomunikasikan pesan, dengan kata lain sering kali iklan masuk dalam benak 

konsumen meski hal tersebut belum mampu menggerakkan mereka untuk 

melakukan pembelian yang menjadi tujuan utama perusahaan. 

Durianto et.al. (2003:48). Salah satu metode untuk menilai suatu iklan 

yang dengan pendekatan dampak komunikasi. Untuk mengukur efektivitas iklan 

dengan metode ini yaitu dengan melakukan perkalian antara : Awareness 

(kesadaran), Comprehend (pemahaman konsumen), Interest (keinginan), 

Intentions (maksud untuk membeli), dan Action (tindakan).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba mengukur  efektifitas 

iklan pada kalangan perempuan menggunakan Metode CRI dengan judul 

“Efektivitas Iklan Zalora Indonesia Pada Jejaring Sosial Facebook  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana tingkat efektivitas iklan zalora Indonesia pada jejaring social 

Facebook ?” 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan – batasan masalah agar 

tidak melebar pada rumusan masalah, adapun batasan masalah yang diambil yaitu: 

1. Jejaring sosial yang dipakai dalam penelitian ini adalah Facebook 

2. Responden dalam penelitian ini adalah kalangan perempuan yang meng – like 

iklan Zalora Indonesia di jejaring Facebook 

3. Pengambilan data dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan (September 2014) 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan melalui 

jejaring sosial. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan yang 

berikutnya dapat menentukan rencana strategi pemasaran yang akan 

datang. 

b. Hasil penelitian efektivitas iklan Zalora Indonesia pada jejaring sosial 

Facebook ini digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti yang akan 

datang dibidang periklanan 

 

 

 

 

 


