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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya kemajuan teknologi komunikasi yang sangat cepat memungkinkan 

dilakukannya komunikasi secara interaktif melalui media massa. Internet, 

khususnya melalui fasilitas yang dikenal dengan world wide web (www), 

merupakan media yang kini paling memungkinkan terjadinya arus informasi 

timbal balik. Pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi bentuk dan isi 

informasi pada saat itu juga (real time). Dari sisi bisnis atau usaha, “Internet 

menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-

hari secara langsung kepada pelanggan yang berada pada pasar konsumsi 

(consumer market) atau konsumen pada pasar industri (business-to-business 

market) (Morissan, 2010:335-336).  

Atas keunggulan tersebut, kini banyak perusahaan yang menggunakan 

internet sebagai media pemasarannya. E-commercial menunjuk pada pengertian 

suatu promosi atau komunikasi pemasaran dalam media internet. Pada toko 

online, e-commersial dapat dikatakan sebagai promosi utamanya, hal ini 

mengingat komunikasi pemasarannya dilakukan melalui media internet. 

Sebagaimana promosi-promosi pada umumnya, e-commersial mempunyai 

dimensi keunggulan maupun kelemahan.  

Masing-masing tahap pelaksanaan e-commersial ini dapat dilaksanakan 

sesudah perusahaan menentukan dan menetapkan tujuan tertentu dalam 
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promosinya. Menurut Morissan (2010:49-81) pelaksanaan promosi terbagi 

sebagai berikut: menentukan tujuan, mengidentifikasi pasar yang dituju, 

menyusun anggaran, memilih berita, menentukan promotional mix, memilih 

media mix, mengukur efektivitas, dan mengendalikan dan memodifikasi 

kampanye promosi.  

 Untuk mengomunikasikan atau menginformasikan suatu produk dalam 

internet atau e-commersial memerlukan suatu ruang khusus dalam jaringan 

internet. Ruang khusus inilah yang dinamakan sebagai situs web atau website. 

Singkat kata website di internet adalah tempat informasi yang disediakan kepada 

pengguna internet oleh penyedia informasi (provider) (Morissan, 2010:319). 

Website dapat menampilkan teks, grafik, foto dan video yang menjadi instrumen 

komersial di internet. Ibarat suatu hunian, website menunjuk pada tanah beserta 

rumah hunian yang disediakan pengembang. Pengembang di sini adalah penyedia 

informasi (provider). Website bebas dibeli oleh siapa saja, tanpa batasan usia, 

kebangsaan, jenis kelamin, individual ataupun perusahaan dsb. Perusahaan-

perusahaan yang menggunakan internet sebagai media komunikasinya membeli 

website melalui penyedia informasi. 

 Sebagai perusahaan, penyedia informasi (provider) menawarkan berbagai 

bentuk website. Ibarat pengembang, tanah beserta rumah hunian ditawarkan dalam 

beragam luasan dan bentuk. Dari sisi ini muncul perusahaan-perusahaan baru 

yang menawarkan ragam bentuk rumah hunian, bentuk atau isi website. Website 

menawarkan banyak keuntungan bagi berbagai macam golongan pemakai, serta 
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menawarkan berbagai macam manfaat. Sebuah website tidak saja menghemat 

waktu dan tempat, tetapi juga biaya.  

Atas pertimbangan keuntungan-keuntungan yang diperoleh atas website, 

kini hampir semua organisasi memiliki website. Bahkan individual pun dapat 

memiliki website karena harganya yang amat bervariasi. Ada penyedia informasi 

(provider) yang menawarkan website secara gratis. Karena adanya kebebasan 

untuk memiliki website bagi semua individu maupun organisasi, isi website dapat 

dikatakan bebas tentang apa saja. Organisasi-organisasi formal pemerintahan, 

memanfaatkan website sebagai sarana informasi yang umumnya ditangani oleh 

bagian kehumasannya (Morissan, 2010). Sebaliknya perusahaan-perusahaan 

memanfaatkan website dengan beragam pertimbangan, dengan pertimbangan 

utama untuk promosi. 

Beragam bentuk iklan perusahaan-perusahaan di website inilah yang 

sekarang membanjir di media facebook yang dikenal dengan nama iklan online 

shop. Setiap pengguna facebook, mau tidak mau dipaksa untuk melihat iklan 

online shop. Mahasiswa sebagai manusia berusia remaja yang sudah umum 

menggunakan facebook, menjadi sasaran pasar bagi perusahaan-perusahaan. 

Untuk itu peneliti tertarik untuk menelaah secara ilmiah komunikasi pemasaran 

yang dilakukan perusahaan-perusahaan melalui iklan online shop di facebook. 

 Menurut Steers (1977:116-117), suatu program periklanan yang 

dilaksanakan oleh organisasi akan efektif dan efisien bila organisasi dapat 

merespon secara tepat rangsangan (stimuli) dari lingkungannya. Demikian halnya 

dengan ketidaktepatan perusahaan yang membuat iklan dalam bentuk online shop 
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di facebook dalam merespon stimuli dari masyarakat dan para pengguna facebook 

tersebut, akan berpengaruh terhadap perencanaan program-program periklanan 

selanjutnya. Salah satu rangsangan dari masyarakat yang perlu direspon secara 

tepat oleh organisasi atau perusahaan pembuat iklan di facebook adalah opininya 

terhadap keberadaan iklan itu sendiri yang dikenal dengan nama online shop. 

Sebagaimana pendapat Weick (Steers, 1977:117), 

..., para manajer membuat tanggapan terhadap apa yang mereka lihat dan 
persepsi ini mungkin sesuai atau mungkin pula tidak sesuai dengan 
kenyataan objektif ....” Jika manajemen dapat "melihat" dengan tepat 
tingkat kerumitan, kemantapan, dan ketidakpastian yang terdapat dalam 
lingkungan luarnya, kemungkinan organisasi memberikan tanggapan dan 
mengadakan penyesuaian yang tepat juga akan menjadi besar. Tetapi, di 
lain pihak, jika organisasi "menciptakan" lingkungan yang tidak realistis 
..., maka pengaruh negatifnya terhadap keberhasilan organisasi dapat besar 
sekali artinya. 

 Analog dengan pendapat di atas, respon atau tanggapan dari pembuat iklan 

online shop di facebook yang tepat terhadap opini masyarakat merupakan bahan 

masukan (input) bagi penyesuaian pembuat iklan. Sebaliknya respon yang tepat 

dari pembuat iklan akan mempermudah penyesuaian masyarakat pengguna 

facebook terhadap tujuan dari iklan. Roda perusahaan yang membuat iklan akan 

berjalan efektif dan efisien, bila terjalin interaksi yang dinamis antara opini 

masyarakat pengguna facebook terhadap program iklan online shop dengan respon 

perusahaan. 

Tidak adanya evaluasi yang sistemik terhadap manfaat iklan online shop di 

facebook akan memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap diri perusahaan 

yang membuat iklan dengan masyarakat pengguna facebook. Persepsi yang 

muncul mungkin tidak sejajar dengan tujuan program periklanan online shop. 
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Berdasarkan fakta tidak adanya evaluasi yang sistemik terhadap fungsi iklan 

online shop, fokus penelitian ini adalah hendak mendeskripsikan bagaimana opini 

masyarakat, khususnya mahasiswa atas program-program periklanan online shop 

di facebook. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Masalah pokok penelitian ini adalah: ”Bagaimana opini para mahasiswa 

jurusan komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap 

iklan online shop di Facebook?” Masalah pokok tersebut dijabarkan atas tiga 

submasalah, yaitu:  

1. Bagaimana aspek kognitif opini para mahasiswa jurusan komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap iklan online shop 

di Facebook? 

2. Bagaimana aspek afektif opini para mahasiswa jurusan komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap iklan online shop 

di Facebook? 

3. Bagaimana aspek konatif opini para mahasiswa jurusan komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap iklan online shop 

di Facebook? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah: ”Untuk mendeskripsikan opini para 

mahasiswa jurusan komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 
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2010 terhadap iklan online shop di Facebook.” Tujuan pokok tersebut dijabarkan 

atas tiga subtujuan, yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan aspek kognitif opini para mahasiswa jurusan 

komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap iklan 

online shop di Facebook. 

2. Untuk mendeskripsikan aspek afektif opini para mahasiswa jurusan 

komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap iklan 

online shop di Facebook. 

3. Untuk mendeskripsikan aspek konatif opini para mahasiswa jurusan 

komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terhadap iklan 

online shop di Facebook. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan teori atas penerapan program-program secara umum. Dengan 

mengetahui opini para mahasiswa dapat dikembangkan lebih lanjut untuk opini 

publik atas iklan online shop di Facebook. Selanjutnya opini publik atas iklan 

online shop di Facebook.dapat dijadikan bahan masukan sebagai pengembangan 

teori komunikasi, khususnya komunikasi atas publik. 
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2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

efektivitas perusahaan, khususnya perusahaan yang menggunakan iklan online 

shop di Facebook sebagai media pemasaran produknya. Masukan akan opini dari 

para dapat dijadikan landasan untuk: 

1. Mengevaluasi program-program pemasaran perusahaan, khususnya program 

pemasaran melalui iklan online shop di Facebook. 

2. Lebih mengintegrasikan tujuan perusahaan dengan tujuan mahasiswa selaku 

anggota masyarakat, akan kebutuhan atas produk-produk yang ditawarkan. 

3. Lebih memudahkan interaksi perusahaan dengan masyarakat, khususnya para 

mahasiswa, karena mempunyai gambaran positif-negatif atas iklan online shop 

di Facebook. 

4. Para manajer perusahaan dapat menentukan langkah-langkah lain guna 

pengembangan program pemasaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat 

luas, khususnya para mahasiswa. 

 Bagi para mahasiswa jurusan komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2010, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan balikan 

guna introspeksi diri dalam rangka keseimbangan interaksi sosial-kemasyarakatan 

atas iklan online shop di Facebook. 

 Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan masukan informasi dan pengetahuan akan kompleksitas pemasaran, 

khususnya pemasaran melalui iklan online shop di Facebook. 
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