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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi  yang semakin canggih, saat 

ini internet sudah tidak asing lagi dalam memasarkan suatu produk. Karena 

lewat internet kita bisa mengakses dan menemukan segala informasi diseluruh 

dunia dengan cepat dan mudah. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan 

seringkali memanfaatkan media internet sebagai media untuk pencarian 

terhadap informasi perusahaan dan promosi. Selain digunakan sebagai media 

informasi dan promosi, internet juga digunakan sebagai proses pembelian dan 

penjualan produk, jasa dan informasi secara online yang di sebut e-commerce. 

Pemasaran ini dilakukan dengan menggunakan stategi komunikasi 

pemasaran melalui iklan pada toko online. Melalui periklanan perusahaan 

dapat memberitahu konsumen mengenai jenis produk, memberitahu harga, 

menjelaskan cara penggunaan produk tertentu, memperbaiki pikiran yang 

keliru serta membangun suatu citra merek produk. Iklan mampu membuat 

konsumen tetap ingat pada merek atau produk perusahaan. Ketika timbul 

kebutuhan yang berkaitan dengan produk tertentu, konsumen akan mengingat 

iklan tentang produk tertentu dan merangsang pembelian kepada konsumen. 

Iklan menjadi sarana untuk membantu pemasaran yang efektif dalam menjalin 

komunikasi antar perusahaan dan konsumen serta sebagai upaya perusahaan 

dalam menghadapi persaingan.  
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Fenomena dewasa ini menunjukan banyak iklan bermunculan di 

konsumen, bahkan dapat dikatakan informasi produk yang diterima oleh 

konsumen sangat banyak. Berbagai macam konsep dan kreativitas iklan, di 

antaranya untuk mencuri kesadaran konsumen atas suatu produk, 

menumbuhkan sikap terhadap iklan maupun merek dan lain sebagainya. 

Kegiatan periklanan yang efektif dipandang mampu mempengaruhi 

kecendrungan mengkonsumsi dalam masyarakat. Periklanan yang efektif akan 

mengubah pengetahuan publik mengenai ketersediaan dan karakteristik 

beberapa produk, elastisitas permintaan produk akan sangat dipengaruhi 

aktivitas periklanan. Salah satu media periklanan yang efektif adalah iklan 

melalui toko online. 

Toko online adalah kegiatan jual beli atau perdagangan elektronik 

yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang atau 

jasa dari penjual melalui media internet menggunakan sebuah web browser. 

Toko online membuat kita semakin mudah berbelanja tanpa menghabiskan 

waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah membuat toko online semakin 

diminati. Pada awalnya, toko online merupakan salah satu bentuk kegiatan 

meliputi jual beli dan marketing barang atau jasa melalui sistem elektronik. 

Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan 

barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Melalui toko online 

pembeli dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan melalui web yang 

dipromosikan oleh penjual. Toko online memungkinkan kedua pembeli dan 

penjual untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga hal ini 
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memungkinkan penjual memiliki kesempatan mendapatkan pembeli dari luar 

daerah penjual tersebut. 

Saat ini toko online mulai berkembang dengan pesat di Indonesia 

dengan munculnya berbagai macam situs jual beli online, hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya toko online seperti kaskus.co.id, Olx.co.id, berniaga.com, 

Laku.com, dan masih banyak lagi, yang bisa ditemukan dengan mudah sesuai 

kategori barang dagangan yang akan dicari atau dibeli. 

Tabel 1.1 

15 Toko Online Popular di Indonesia 

No. Toko Online PBI (Popular Brand Index) 

1 Lazada  29.2 

2 OLX Indonesia 22.1 

3 Berniaga 8.9 

4 Kaskus 8.1 

5 Zalora  5.5 

6 Qoo10 3.8 

7 Tokopedia 3.6 

8 Rakuten 2.6 

9 Bhinneka 2.1 

10 Blibli 1.8 

11 Groupon Disdus 1.4 

12 Elevenia 1.3 

13 Berrybenka 1.3 

14 Bukalapak 0.6 

15 Livingsocial 0.5 

Sumber : Alexa.com/2014 

Melaui situs jual beli online seorang pengusaha dapat menjangkau 

pelanggan yang jauh lebih luas dengan biaya yang jauh lebih murah jika 

dibandingkan dengan menggunakan cara biasa secara offline. Banyak 

pengusaha yang memasarkan barang dagangan yang baru atau bekas secara 

online. Barang second atau bekas saat ini merupakan alternative kedua yang di 
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cari konsumen selain barang baru. Salah satu toko online yang sering kita 

jumpai dalam menjual barang second adalah olx.co.id.  

Olx.co.id ini sebelumnya dikenal dengan nama Toko Bagus yang 

berfokus pada iklan baris. Olx.co.id adalah salah satu situs jual beli online 

dimana perseorangan maupun perusahaan dapat membeli sebuah produk 

maupun jasa secara online. Situs ini hadir pada tahun 2005 dan merupakan 

pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 

100.000 pengunjung setiap harinya. Pasang iklan gratis adalah salah satu 

layanan yang disediakan oleh Olx.co.id untuk para penjual. Olx.co.id memiliki 

slogan “cara tepat jual cepat”. 

Gambar 1.1 

Iklan Toko Bagus atau Olx.co.id 

 

Sumber : Olx.co.id/2014 

Situs jual beli olx.co.id ini berbeda dengan kaskus maupun tokopedia, 

di olx.co.id lebih banyak menjual barang second atau barang bekas dan 
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banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan situs ini untuk menjual 

barang yang tidak mereka gunakan lagi. Selain itu, apabila ingin melakukan 

kontak dengan penjual yang memasang iklan di olx.co.id, tidak diharuskan 

untuk registrasi terlebih dahulu. Situs ini juga menyediakan tab spesifikasi 

produk atau jasa yang dibutuhkan, seperti merek, tipe, tahun maksimum dan 

minimun, serta harga maksimum dan minimum. Olx.co.id juga menyediakan 

layanan dalam bentuk Mobile Version dan Official Application for Android.  

Adanya situs toko online merupakan peluang bagi perusahaan untuk 

memasarkan atau mempromosikan produk yang akan dijual. Banyak 

kelebihan yang dapat diambil dari pemasaran lewat iklan toko online, 

diantaranya sebagai sarana berkomunikasi dengan konsumen dan media 

promosi. Fenomena strategi pemasaran ini menjadi dasar pemikiran untuk 

meneliti efektivitas iklan melalui toko online olx.co.id. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektif tidaknya iklan melalui 

toko online olx.co.id diukur dengan menggunakan Model EPIC. 

Dalam model EPIC terdapat empat dimensi kritis sebuah iklan yaitu 

Empathy, Persuasion, Impact, dan Comunication. Untuk kemudian dianalisa 

untuk melihat efektivitas masing-masing dimensi tersebut secara terpisah 

sehingga dapat diketahui pada dimensi manakah sebuah iklan memiliki 

kelemahan dalam pencapaian tujuan dan selanjutnya merancang strategi baru 

untuk memperbaiki kelemahan. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Peneliti memilih mahasiswa karena rata-rata pengunjung olx.co.id adalah 
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kalangan remaja atau kalangan mahasiswa dan Universitas Muhammadiyah 

Malang merupakan salah satu universitas terbesar di kota Malang.  

Gambar 1.2 

Pengunjung toko online Olx.co.id 

 
Sumber : Alexa.com/2014 

 

Selain itu seorang mahasiswa dinilai lebih rasional dan selektif dalam 

mengambil keputusan. Sehingga jawaban yang diberikan lebih objektif dan 

terukur, selain itu mahasiswa membutuhkan banyak pertimbangan dalam 

menelaah suatu hal. 

B. Perumusan Masalah 

Seberapa efektif iklan produk second dari toko online olx.co.id dalam 

menginformasikan atau mengkomunikasikan pada konsumen? 

C. Batasan Masalah 

Untuk batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas iklan dalam toko 

online olx.com dengan menggunakan EPIC Model untuk menganalisis sebuah 

iklan yang meliputi variable empathy, persuation, impact, dan communication. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efektivitas iklan produk second melalui toko online 

olx.com pada Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pengusaha yang yang menjalanankan bisnis toko online untuk 

mengetahui efektivitas iklan melalui toko online.  

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah 

satu refrensi penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian yang 

berhubungan dengan efektivitas iklan dalam toko online olx.co.id 

dengan menggunakan EPIC Model untuk menganalisis sebuah iklan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


