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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi bergerak 

sangat cepat, dengan adanya perkembangan teknologi  komunikasi dan informasi  

manusia sudah tidak lagi mempermasalahkan  batas, jarak, ruang dan waktu.  

Dalam berkomunikasi, kini masyarakat tidak harus datang langsung ke tempat 

orang yang akan diajak berkomunikasi  secara tatap muka, namun sudah cukup 

dengan tulisan yang  bisa dikirim melalui tekhnologi komunikasi tersebut. Selain 

handphone yang dapat digunakan untuk mengirim pesan, kini internet juga 

berperan sebagai sumber informasi yang sering digunakan bahkan jaringanya 

tersebar hingga keseluruh bagian bumi. Internet sebagai salah satu alternatif 

komunikasi masyarakat modern saat ini menyebabkan tuntutan manusia terhadap 

kebutuhan informasi semakin tinggi. Hal itu turut melahirkan kemajuan yang 

cukup signifikan dalam bidang teknologi. Seseorang dapat dengan mudah 

mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian di belahan dunia lain, 

tanpa harus berada di tempat tersebut. Padahal untuk mencapai tempat itu 

memakan waktu berjam-jam, namun hanya dengan memiliki komputer dengan 

konektifitas internet, informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. 

Internet turut mengubah bentuk masyarakat dunia, dari masyarakat dunia lokal 

menjadi masyarakat dunia global. Sebuah dunia yang sangat transparan terhadap 
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perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan besar dalam 

mempengaruhi peradaban umat manusia. Terdapat desa yang besar dengan 

masyarakatnya saling mengenal serta menyapa satu sama lain, sehingga dunia 

disebut sebagai the big village. 

Dalam proses pertukaran pesan (informasi) ini internet tidak hanya melibatkan 

beberapa orang saja, namun hingga jutaan manusia, dari seluruh belahan dunia. 

Dari sinilah tumbuh interaksi antara manusia satu dengan yang lainya, hingga 

dibentuknya suatu situs jaringan sosial. Jaringan sosial sendiri merupakan sebuah 

struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu 

atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tiperelasi spesifik seperti nilai, 

visi, ide, teman, keturunan, dll. (http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial). 

Dalam jejaring sosial ini orang tidak hanya bertukar informasi saja, namun juga 

gambar, foto, ataupun video. Maka  tidak heran jika banyak sekali orang yang 

memanfaatkan jejaring sosial ini sebagai media komunkasi pemasaran bisnis 

online mereka . Sebagai contoh, situs jejaring sosial yang paling banyak 

digunakan adalah Facebook. 

 Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh 

Mark Zuckerberg, seorang programer komputer yang handal di Universitas 

Harvard. Meskipun Facebook  merupakan situs jejaring sosial namun 

keberadaannya yang mampu menarik perhatian sebagian besar masyarakat dunia, 

menjadikan Facebook   dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk digunakan 

sebagai media pemasaran. 
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Facebook sebagai salah satu media pemasaran online memilik beberapa 

kelebihan apabila dibandingkan dengan media pemasaran online lainnya, 

diantaranya yaitu : 

1. Keberadaan Facebook  saat ini yang menjadi situs nomor dua paling sering 

dikunjungi di dunia. Dan merupakan situs nomer satu yang paling sering 

dikunjungi di Indonesia mengalahkan Google. 

2. Pengguna Facebook yang terus mengalami pertumbuhan dan bahkan 

Indonesia tergolong Negara ke empat terbesar pengguna Facebook 

3. Pembuatan akun Facebook tidak dikenakan biaya seperti halnya website. 

4. Hampir semua kalangan dapat menggunakan Facebook dan mampu 

mengoperasikannya. 

5. Berbeda dengan website yang menunggu untuk dikunjungi, Facebook  

memungkinkan pemasar untuk aktif memasarkan produknya ke pasar 

sasarannya. 

6. Facebook memungkinkan pemasar dengan mudah mengidentifikasi pasar. 

7. Tekhnologi Facebook yang memungkinkan pengguna mengoperasikannya 

melalui mobile phone membuat pemasar dapat memantau sekaligus 

melayani konsumennya kapan dan dimana saja. 

8. Facebook mempermudah pemasar dalam mensegmentasi pasar dan 

melakukan positioning product. 

Meskipun Facebook sebagai situs jejaring sosial terpopuler di dunia yang 

memiliki banyak kelebihan dan kemudahan, namun timbul pertanyaan apakah 

dengan kepopuleran serta kelebihan dan kemudahan yang diberikan Facebook 
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mampu membuat Facebook menjadi media pemasaran  yang efektif untuk 

melakukan bisnis online. 

Butik Jilbabers merupakan salah satu toko online yang memanfaatkan 

Facebook sebagai media pemasarannya. Butik Jilbabers berdiri pada tanggal 6 

februari 2011. Awal peluncuran Butik Jilbabers sebagai toko online mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat, dikarenakan pada saat itu toko online yang 

memanfaatkan Facebook sebagai media pemasaran onlinenya masih terbilang 

sedikit. Pada awalnya Butik Jilbabers hanya menjual kerudung dan jilbab saja, 

akan tetapi sejalan dengan permintaan pasar, akhirnya Butik Jilbabers melengkapi 

produknya dengan beraneka pakaian dan busana muslim. 

Butik Jilbabers merupakan toko online yang mengkhususkan pemasarannya 

pada media Facebook saja, dengan artian Butik Jilbabers tidak menggunakan 

media pemasaran lain selain Facebook. Butik Jilbabers juga tidak memiliki galeri 

atau toko sehingga pelanggan Butik Jilbabers hanya bisa membeli produk Butik 

Jilbabers melalui online saja.  

Salah satu fokus dari pemasaran adalah promosi dimana salah satu tujuan dari 

promosi adalah memberikan informasi, dimana diharapakan dari penyampaian 

informasi tersebut pasar menjadi tahu akan produk-produk perusahaan, memiliki 

ketertarikan terhadap produk, memiliki minat terhadap produk dan kemudian 

membeli produk tersebut. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Facebook 

memungkinkan pemasar untuk aktif memasarkan produknya ke pasar sasarannya 

dengan kata lain pemasar dapat menyampaikan informasi produknya secara terus-

menerus. Oleh karena itu Butik Jilbabers selelu aktif memasarkan produknya pada 
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pasar sasarannya, baik melalui status update, mengirimkan wall, meng-tag foto, 

mapun dengan mengirimkan Personal Massanger (PM). Namun dari sekian cara 

yang dilakukan Butik Jilbabers dalam memasarkan produknya, tentunya tidak 

semua mampu menimbulkan ketertarikan, minat, ataupun pembelian dari pasar. 

Sehingga timbul pertanyaan apakah Facebook efektif untuk dijadikan media 

komunikasi pemasaran bisnis online  jika dilihat dari perspektif atau sudut 

pandang  pelanggan Butik Jilbabers. 

Dari penjelasan diatas, merupakan latar belakang penulis untuk mengulas 

lebih dalam bagaimana efektifitas Facebook  apabila digunakan sebagai media 

komunikasi pemasaran bisnis online? 

  

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah, yaitu bagaimana efektifitas Facebook apabila digunakan sebagai media 

komunikasi pemasaran bisnis online jika dilihat dari perspektif pelanggan 

onlineshop Butik Jilbabers ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Facebook sebagai 

media  komunikasi pemasaran bisnis online jika dilihat dari perspektif pelanggan 

onlineshop Butik Jilbabers. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharpakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan 

dalam kajian ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan bisnis online. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan serta masukan bagi 

pengguna media internet dalam melakukan bisnis online pada Facebook. 

 

E. Tinjauan Teoritis 

     E.1. Konsep Internet 

Secara harfiah, internet adalah rangkaian komputer yang terhubung di 

dalam beberapa rangkaian, internet merupakan jaringan global komputer dunia 

yang besar dan sangat luas sekali, dimana setiap komputer saling terhubung satu 

sama lain dari Negara ke Negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai 

macam informasi, mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya. Internet itu 

sendiri berasal dari kata Interconnection Networking, yang berarti hubungan dari 

banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunkan 

tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Misi awalnya adalah 

menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah 

komputer. Namun sekarang internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi 
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yang sangat efektif, sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya 

(Soemirat, 2003: 188). 

Internet bak pisau  bermata dua, bisa  memberikan manfaat baik dan 

buruk. Baik bila digunakan untuk pembelajaran informasi dan buruk bila 

digunakan untuk hal-hal yang berbau pornografi, informasi kekerasan, dan lain-

lainya yang negatif. 

Internet memungkinkan pengguna komputer diseluruh dunia untuk saling 

berkomunikasi interaktif dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan 

email, menghubungkan komputer satu  ke komputer yang lain, mengirim dan 

menerima file dalam bentuk text, audio, video, membahas topik tertentu pada 

newsgroup, website social networking dan lain-lain. dan  jutaan orang di dunia 

dapat terhubung menjadi suatu komunitas baru dalam jaringan multimedia 

tersebut tanpa dibatasi ruang dan waktu.  

 

     E.2. Internet sebagai Media Komunikasi  

Saat ini komunikasi antara perusahaan dan pelanggan atau konsumen 

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan ini didorong 

oleh semakin luasnya penggunaan internet di masyarakat. Konsumen dewasa ini 

semakin mengharapkan komunikasi dua arah dengan produsen (perusahaan) dan 

semakin banyak perusahaan yang menganggap kegiatan ini sebagai bentuk 

pelayanan kepada konsumen. Konsumen menggunkan internet untuk 

mengajukan pertanyaan, melakukan pemesanan produk serta menyampaikan 



8 
 

keluhan kepada perusahaan. Saat ini semkin banyak perusahaan dan konsumen 

yang menggunkan internet karena media ini relatif murah dan mudah digunkan. 

(Morrisan, 2006 : 247-248) 

Internet telah menjadi media yang diperhitungkan untuk iklan dan 

promosi. Sebagian besar perusahaan saat ini telah memiliki situs web atau 

website sebagai media promosi dan komunikasi dengan konsumen. internet 

membantu perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang lebih kuat 

dengan konsumen, karyawan, serta berbagai pemangku kepentingan 

(Stakeholder) lainnya melalui kekuatan komunikasi dua arah. Banyak perusahaan 

yang terdorong untuk memberikan perhatian lebih besar kepada internet seiring 

dengan semakin meningkatnya tuntutan konsumen untuk melakukan komunikasi 

dua arah. 

Internet memberi serangkaian kemampuan untuk komunikasi elektronik 

yang bisa membantu perusahaan mengurangi biaya komunikasi. Menurut Severin 

dan Tankard (2007: 7), ada tiga fitur utama internet, yaitu e-mail (surat 

elektronik), Newsgroups dan Mailing list serta World Wide Web. 

1) E-mail. 

Jutaan orang kini berkomunikasi dengan menggunakan pesan elektronik, atau e-

mail. Tidak perlu menjadi pengguna internet yang canggih untuk bisa 

mengirimkan pesan e-mail – banyak orang awam melakukannya melalui layanan 

online, seperti halnya American Online dan Prodigy. Dengan menggunakan e-

mail, orang akan menghemat biaya dan waktu. 

 



9 
 

2) Newsgroups dan Mailing lists. 

Newsgroups dan Mailing lists merupakan sistem berbagi pesan secara elektronik 

yang memungkinkan orang-orang yang tertarik pada masalah yang sama untuk 

saling bertukar informasi dan opini. Beberapa orang merasa bahwa mereka 

mendapat berita secara lebih cepat dan lebih baik dari newsgroups daripada 

koran dan majalah. Mungkin yang lebih penting lagi, newsgroups 

memungkinkan 

terjadinya respons langsung terhadap suatu berita oleh konsumen berita yang 

tidak bisa dilakukan oleh koran dan majalah. 

3) World Wide Web. 

World Wide Web yang juga dikenal WWW atau Web merupakan sebuah sistem 

informasi yang dapat diakses melalui komputer lain secara cepat dan tepat. 

 

E.3.  Komunikasi Pemasaran  

 Kebanyakan orang mungkin menempatkan komunikasi pemasaran berada di 

bawah periklanan dan promosi, namun pada perkembangannya saat ini, 

komunikasi pemasaaran muncul sebagai suatu bentuk komunikasi yang lebih 

kompleks dan berbeda. Pada akhirnya, banyak akademisi dan praktisi 

mendefinisikan komunikasi pemasaran yaitu semua elemen-elemen promosi dari 

marketing mix yang melibatkan komunikasi antar organisasi dan target audience 

pada segala bentuknya yang ditujukan untuk performance pemasaran 

(Prisgunanto, 2006:8).  
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 Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan  

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 

1995:219).  

 William G. Nickels dalam bukunya Marketing Communication and 

Promotion (1984) mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai berikut: proses 

pertukaran informasi yang dilakukan secara persuasif sehingga proses pemasaran 

dapat berjalan secara efektif dan efisien (Purba, dkk, 2006: 126).  

 Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan suatu produk, jasa, ide, dengan menggunakan bauran promosi 

(promotion mix) yaitu : iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal 

selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan 

publisitas (public relation and publicity) serta pemasaran langsung (direct 

marketing) (Purba, dkk, 2006: 126 – 127).  

 Banyak ahli yang sepakat bahwa konsep inti komunikasi pemasaran adalah 

pertukaran (exchange). Alasan yang mendasari bahwa konsep inti pemasaran 

adalah pertukaran yaitu bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan satu individu 

dengan individu yang lainnya merupakan pertukaran. Tidak ada individu yang 

mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu baik langsung ataupun tidak 

langsung. Alasan terjadinya pertukaran adalah untuk memuaskan kebutuhan.  

 Pertukaran yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung memerlukan 

komunikasi yang membawa peran. Dengan demikian komunikasi memegang 
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peranan penting dalam proses pertukaran. Pada tingkat dasar komunikasi dapat 

menginformasikan dan membuat konsumen potensial menyadari akan produk 

yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen agar berhasrat 

masuk dalam hubungan pertukaran (exchange relationship) pada pemasaran.  

 Peran lain dari komunikasi adalah untuk membedakan (differenting) produk 

yang ditawarkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Upaya ini 

dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produk yang 

ditawarkan berbeda dengan produk lainnya yang sejenisnya. 

 

 E.3.1. Tujuan Komunikasi Pemasaran  

 Komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama, yaitu untuk 

menyebarkan informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan 

pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan 

khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi mengingatkan kembali).  

 Respon atau tanggapan konsumen sebagai komunikan meliputi (Tjiptono, 

1997: 220):  

a) Efek kognitif, yaitu membentu kesadaran informasi tertentu.  

b) Efek afektif, yakni memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu. Yang 

diharapkan adalah reaksi pembelian.  

c) Efek konatif atau perilaku yaitu membentuk pola khalayak menjadi perilaku 

selanjutnya. Perilaku yang diharapkan adalah pembelian ulang.  

 Secara umum ada tiga tingkatan dasar untuk hirarki efek dalam praktik 

komunikasi pemasaran (Prisgunanto, 2006: 69). Hal ini dapat dianggap sebagai 
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tahapan dan posisi di mana pelanggan atau khalayak merespon dan memahami 

suatu produk dari hasil interaksi mereka lewat komunikasi pemasaran. Tahapan 

tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan berikut:  

1) Tahap knowings (mengetahui / kenal)  

2) Tahap feelings (merasakan / hasrat)  

3) Tahap actions (tindakan terpengaruh)  

  Guna keperluan persamaan dalam pengukuran efek komunikasi 

pemasaran, digunakan standarisasi tingkat efek-efek model dari keterlibatan 

respon pelanggan dari komunikasi pemasaran. Ada banyak versi yang ditawarkan 

para ahli komunikasi pemasaran dalam mengetahui tingkat pemahaman dan 

pengetahuan pelanggan dalam konsep tingkatan efek (Hierarchy of effects 

concept). Namun yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

AIDA; Attention (mendapatkan perhatian), Interest (mempertahankan minat), 

Desire (menimbulkan keinginan),  Action (memperoleh perlakuan).  

 Adapun keterkaitan antara tujuan komunikasi dan respon  khalayak 

berkaitan dengan tahap-tahap dalam proses penerimaan pesan dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Tujuan Komunikasi, Respon Khalayak, dan Proses Pembelian 
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Komunikasi pemasaran dalam konteks ini juga harus lebih diartikan sebagai  

kemampuan manusia dalam menyatukan pemikiran antara komunikator dengan 

komunikan atau orang yang ditujukan dalam menerima pesan. Hasil akhir dari 

komunikasi adalah adanya perubahan sikap lawan bicara atau komunikasi yang 

diartikan sebagai sikap menerima komunikan akan pesan yang dibawa oleh 

komunikator dalam pertukaran dimaksud. Diharapkan, komunikan akan menerima 

pesan, terpengaruh, bahkan mengikuti apa yang diajukan oleh si komunikator 

yakni membeli atau mendapatkan barang tersebut dalam keperluan memuaskan 

keingintahuan dan rasa penasaran mereka (Prisgunanto, 2006:10). 

 

E.4. Promosi 

     E.4.1. Pengertian Promosi 

 Michael Ray mendefinisikan promosi sebagai “the coordination of all 

seller-iniated efforts to set up an idea” (koordinasi dari seluruh upaya yang 

dimulai pihak penjual untuk membangun berbagai saluran informasi dan persuasi 

untuk menjual barang dan jasa atau memperkenalkan suatu gagasan). Walaupun 

komunikasi antara perusahaan dan konsumen secara implisit berlangsung pada 

setiap unsur atau bagian dari marketing mix, sebagian komunikasi perusahaan 

berlangsung sebagai bagian dari suatu program promosi yang diawasi dan 

dirancankan dengan hati-hati. (Morissan, 2007 : 13) 

 Promosi merupakan arus persuasi satu arah, dan hanya dilakukan oleh 

suatu organisasi atau individu tertentu (Swastha, 2000  : 234). Promosi dapat 
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membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran untuk memperbaiki 

hubungan pertukaran dengan lainnya. 

 Jadi, promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam menejemen 

pemasaran, dan sering dikatakan sebagai “proses berlanjut”. Ini disebabkan karena 

promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. 

 Secara tradisional, bauran promosi mencakup empat elemen, yaitu: iklan, 

promosi penjualan, publikasi/humas, dan personal selling. 

 

E.4.2. Strategi Promosi 

 Strategi promosi berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi persuasif dengan pelanggan. 

Strategi promosi ini biasanya untuk menentukan proporsi personal selling, 

iklan dan promosi penjualan. Ada enam strategi pokok dalam setrategi 

promosi, yaitu (Tiptono,  2001 : 233) : 

1. Setrategi pengeluaran promosi 

Anggaran promosi merupakan bagian dari anggaran pemasaran. Namun 

demikian tidak ada standar yang pasti mengenai seberapa besar 

pengeluaran untuk promosi yang harus dialokasikan. Factor penyebabnya 

adalah pengeluaran promosi itu bervariasi tergantung pada produk atau 

situasi pasar.  

2. Strategi bauran promosi 

Strategi ini berupaya memberikan distribusi yang optimal dari setiap 

metode promosi. Tugas tersebut tidaklah mudah mengingat efektifitas 
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masing-masing metode berbeda dengan metode dan metode satu katang-

kadang tumpang tindih (overlap) dengan metode yang lain. 

3. Strategi pemilihan media 

Tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang teapat untuk kampanye 

iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan 

sikap, dan membeli produk yang dihasilakan perusahaan. 

4. Strategi Copy Periklanan 

Copy adalah isi dari iklan. Copy berfungsi untuk menjelaskan manfaat 

produk dan membelri alasan kepada pembacanya mengapa harus membeli 

produk tersebut. Copy yang efektif haruslah menarik, spesifik, mudah 

dimengerti, singkat, bisa dipercaya, sesuai dengan keinginan pembaca, dan 

persuasif. Oleh karena itu copy adalah sesuatu yang mewakili pesan yang 

ingin disampaikan pengiklan.  

5. Strategi Penjualan 

Yang dimaksud dengan strategi penjualan adalah memindahkan posisi 

pelanggan ke tahap pembelian (dalam proses pengambilan keputusan) 

melalui penjualan tatap muka. 

7. Strategi Motivasi dan Penyeliaan Tenaga Penjualan 

Wiraniaga dapat dimotivasi dengan menggunakan penghargaan bentuk 

finansial maupun nonfinansial. Motivasi finansial berwujud kompensasi 

uang, sedangkan motivasi nonfinansial biasanya dalam bentuk program 

evaluasi kerja. Penyeliaan diperlukan untuk memastikan bahwa sales 

people bekerja dengan baik, menempatkan sales people pada lokasi kerja 



16 
 

yang tepat, member pelatihan, dan sebagai saluran komunikasi antara 

atasan dan bawahan. 

 

     E.4.3. Tujuan Promosi 

 Menurut Angipora (2002 : 337), tujuan dari promosi adalah sebagai 

berikut : 

1. Modifikasi tingkah laku 

Melakukan komunikasi dengan berbagai alasan, antara lain mencari 

kesenangan, mencari bantuan, memberi pertolongan, memberikan 

informasi, mengemukakan pendapat dan ide-ide. 

2. Memberi tahu atau menginformasikan 

Promosi bertujuan untuk memberi tahu pasar yang dituju tentang 

penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi ini penting bagi 

konsumen karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli. Kegiatan untuk menginformasikan atas berbagai hal yang 

berkaitan  antara perusahaan dengan konsumen dapat berupa: 

a.   Menginformasikan pasar mengenai produk baru 

b.   Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

c.    Menyampaikan perubahan harga pada pasar 

d.    Menjelaskan cara kerja produk 

e. Meluruskan kesan yang salah 

f. Mengurangi ketakutan dan  kekhawatiran pembeli 

g. Membangun citra perusahaan 
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3. Mempengaruhi dan membujuk 

promosi yang bersifat membujuk pada umumnya kurang disenangi oleh 

sebagian masyarakat. Namun kenyataanya sekarang ini justru yang banyak 

muncul adalah bersifat persuasif. Promosi demikian ini terutama 

diharapkan untuk mendorong pembeli. Hal ini dilakukan agar dapat 

berpengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. 

Kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dan membujuk pelanggan 

sasaran dengan tujuan utama yaitu untuk : 

a. Membentuk pilihan merek 

b. Mengalihkan pilihan ke merek lain 

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

d. Mendorong pelanggan untuk belanja saat n juga 

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan salesman  

4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan suatu produk di hati masyarakat. Sehingga bisa sebagai 

alternatif dari tujuan promosi yang akan dilakukan perusahaan adalah 

mengingatkan kembali konsumen sasaran yang selama ini dimiliki atas 

keberadaan perusahaan dan merek-merek produk yang dihasilakan yang 

tetap setia dan konsisten untuk melayani konsumen dimanapun mereka 

berada. Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan dapat terdiri dari: 

a. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang akan menjual 

produk perusahaan  
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b. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kegiatan kampanye 

iklan 

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 

 

 Tujuan akhir dari promosi adalah untuk mendapatkan seseorang untuk 

membeli suatu produk maupun jasa, dalam kasus organisasi nirlaba untuk 

mengambil beberapa tindakan. Model klasik untuk menjangkau tujuan promosi 

disebut dengan AIDA (Awareness Interest Desire Action). Menurut Lamb dan 

kawan-kawan (2001 : 160), konsep AIDA mengansumsikan bahwa promosi 

mendorong konsumen memasuki empat langkah berikut ini dalam proses 

keputusan pembelian : 

1. Awareness (Kesadaran) 

Suatu perusahaan harus pertama kali mencapai kesadaran dengan target 

pasar dan sebuah perusahaan tidak dapat menjual sesuatu jika pasar tidak 

tahu barang atau jasa tersebut ada. 

2. Interest (Minat) 

Kesadaran sederhana dari suatu merek jarang mengarah pada suatu 

penjualan. Sehingga langkah berikutnya adalah menciptakan minat pada 

produk. Iklan cetak atau televisi tidak dapat secara aktual memberitahukan 

apa yang disukai. 

3. Desire (Keinginan) 



19 
 

Walaupun konsumen menyukai suatu produk tertentu, mungkin tidak dapat 

melihat keunggulan dari merek yang bersaing khususnya jika konsumen itu 

adalah orang yang royal terhadap produk. 

4. Action (Tindakan) 

Beberapa perusahaan pada target pasar ini mungkin sekarang yakin untuk 

membeli produk tetapi mereka masih harus membuat keputusan membeli. 

 

 Dibawah ini table yang akan menerangkan masing-masing dari konsep 

AIDA saat elemen-elemen promosi saling beguna yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 1. 

 

Saat Elemen-elemen Promosi Paling Berguna 

 Kesadaran Minat Keinginan Tindakan 

Penjualan 

pribadi 
Agak Efektif Sangat Efektit Sangat Efektit Agak Efektif 

Periklanan Sangat Efektif Sangat Efektit Agak Efektif Tidak Efektif 

Promosi 

Penjualan 
Agak Efektif Agak Efektif Sangat Efektit Sangat Efektit 

Hubungan 

Masyarakat 
Sangat Efektif Sangat Efektit Sangat Efektit Tidak Efektif 

Sumber : Lamb dan kawan-kawan (2001 : 160) 

 

 Konsep AIDA menyarankan bahwa efektifitas promosi dapat diukur 

sehubungan dengan tingkat kemajuan konsumen dari satu tahapan berikutnya. 
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   E.5. Keputusan Konsumen 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (Indriyono, 2002 : 289), keputusan adalah 

sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Sedangkan 

menurut Setiadi (2003 : 415), pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya.  

 

     E.5.1. Tipe Pengambilan Keputusan 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (Indriyono, 2002 : 292), menyebut tiga tipe 

pengambilan keputusan konsumen, yaitu : 

1. Pemecahan masalah yang teratasi 

Maksudnya ketika konsumen tidak memilki kriteria untuk mengevaluasi 

sebuah kategori produk atau merek  tertentu pada kategori tersebut, atau tidak 

membatasi jumlah merek yang akan dipertimbangkan ke dalam jumlah yang 

mudah dievaluasi. 

2. Pemecahan masalah yang terbatas 

Pada tipe keputusan ini, konsumen telah memiliki kriteria  dasar untuk 

mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut, 

namun konsumen belum memiliki prestasi tentang merek tersebut.  Konsumen 

hanya membutuhkan  informasi untuk bisa membedakan antara berbagai merek 

tersebut. 

3. Pemecahan masalah rutin  
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Konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya, 

dan telah memiliki standar untuk mengevaluasi merek. Konsumen seringkali 

hanya mereview  apa yang telah diketahuinya dan konsumen hanya 

membutuhkan informasi yang singkat. 

 

     E.5. 2. Keputusan Konsumen dalam Membeli Produk 

 Keputusan minat beli konsumen yang diambil oleh pembeli itu sebenarnya 

merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur dalam pembelian tersebut sebanyak tujuh komponen. 

 Komponen-komponen tersebut antara lain: 

1. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan membeli sebuah produk atau membeli 

beraneka ragam produk lain. 

2. Keputusan tentang bentuk produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli produk tertentu. 

Keputusan tersebut menyangkut berbagai aspek, seperti mutu, bentuk dan 

sebagainya. 

3. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli, 

setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. 

4. Keputusan tentang penjualnya 
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Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. 

Dalam hal ini para produsen, pedagang besar, maupun pengecer harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

5. Keputusan tenjang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. 

6. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan dia harus melakukan 

pembelian produk barang atau jasa. 

7. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk 

yang dibeli, apakah secara tunai atau secara angsuran. Keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan penjual dan jumlah pembelinya. 

 Dalam suatu pembelian produk, keputusan yang diambil tidak berurutan 

seperti diatas. Pada suatu penyelesaian seperti extensif, keputusan yang diambil 

dapat bermula dari keputusan tentang penjual Karena penjual dapat membantu 

merumuskan perbedaan-perbedaan diantara bentuk dan merek produk. 

 

E.6. E-Commerce 

 Teknologi informasi khususnya internet sangat mempengaruhi dunia 

marketing, bahkan pemanfaatan internet untuk marketing dianggap sebagai 

trend setter. Semakin tingginya penggunaan internet berbanding lurus dengan 

pemanfaatannya di dunia marketing, sehingga dikatakan bahwa marketing 
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online mulai populer sejalan dengan makin pupulernya penggunaan internet 

(Lasmadiarta, 2011).  

 Hal ini terbukti dengan banyaknya usaha mulai mencoba menawarkan 

berbagai macam produknya dengan menggunakan media internet. Hal ini telah 

berdampak pada kokohnya keyakinan pelaku usaha terhadap pentingnya 

peranan teknologi dalam pencapaian tujuan financial perusahaan melalui 

modifikasi dan efisiensi proses bisnis, yaitu dengan menggunakan E-

Commerce.  

 Ada beberapa istilah untuk E-Commerce yaitu Internet Commerce atau 

Ecom atau E-Commerce atau Immerce, semua sebutan diatas mempunyai 

makna yang sama. Istilah-istilah tersebut berarti membeli dan/atau menjual 

secara elektronik (Wahana Komputer, 2006).  

 E-Commerce merupakan salah satu keunggulan dari internet. Dengan E-

Commerce penjual dan pembeli dapat bertemu di dunia maya dengan perantara 

sebuah website, sehingga dapat melakukan transaksi tanpa batas ruang dan 

waktu, hingga akhirnya di era sekarang ini tiada hari yang terlewatkan tanpa 

mendengar atau membaca istilah E-Commerce di berbagai media informasi, 

termasuk dalam jejaring sosial (social networking). 

 

 E.6.1.Model-Model E- Commerce 

 Setiap bisnis online memiliki model bisnis masing-masing. Masing-

masing juga memiliki sumber pendapatan yang berbeda pula. Interaksi dan 

transaksi antara pelaku bisnis yang akan menggunakan teknologi e-commerce 
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dapat dikategorikan dalam beberapa model, yaitu : B2B (business to business), 

B2C (business to consumen), C2B (consumen to business) dan C2C (consumen 

to consumen). 

 Berkut ini 4 model pokok yang berkembang dalam revolusi internet ini 

yang juga dinamakan the New Economy, yaitu : 

1. Business-to-Business (B2B) 

Model ini merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada 

perusahaan lain. Ini diperkirakan sedang berkembang dengan cepat dari segi 

volume dan nilai perdagangan, jauh melebihi model - model yang lain. 

2. Business-to-Cunsumer (B2C) 

Model ini merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada 

pasar atau publik. Contoh misalnya Amazon.com Inc. (www.amazon.com) 

yang menjual buku, yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul 

buku. 

3. Consumer-to-Consumer (C2C) 

Model ini merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada 

perorangan juga. Contoh adalah eBay Inc (www.ebay.com), suatu perusahaan 

yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, 

perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. 

4. Consumer-to-Business (C2B) 

Model ini merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada 

perusahaan. Contoh adalah Priceline (www.priceline.com), dimana konsumen 
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menawarkan harga tertentu dimana ia menginginkan membeli berbagai barang 

dan jasa, termasuk tiket pesawat terbang dan hotel. 

 Mengenai cara pembayaran, sesuai dengan cara transaksinya sendiri, juga 

secara maya (virtual), apakah dalam bentuk L/C, money transfer, credit card, P-

Cards atau instrumen lain. 

 

E.7. E-Marketing (Pemasaran Online) 

     E.7.1.Pengertian Pemasaran Online 

 Penjualan melalui internet atau pemasaran online merupakan sistem 

pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk 

meenghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada sebuah lokasi. 

(Sunarto, 2009 : 77) 

 Marketing Online adalah kombinasi dari prinsip pemasaran tradisional dan 

metode pemasaran interaktif yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan 

kastemer.com. (Julius, 2005 : 8) 

 Menurut Ellsworth dalam Sunarto (2009 : 77), konsep penjualan dalam 

internet mempunyai pengertian yang sedikit berbeda dengan penjualan pada 

umumnya dimana unsur place dan promotion menjadi fokus utama dalam 

penjualan melalui internet. 

 Internet marketing, juga disebut dengan i-marketing, web marketing, 

pemasaran online, atau e-marketing, adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media 

internet. Kata e dalam e-pemasaran ini berarti elektronik (electronic), yang 
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artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik  

lewat internet atau jaringan cyber.  

 E-Marketing menurut Armstrong dan Kottler (2004:74) adalah sebagai 

berikut: “E-Marketing is the marketing side of E-Commerce, it consists of 

company efforts to communicate abaout, promote and sell products and 

services over the internet.” Yang bisa diartikan sebagai berikut: E-Marketing 

adalah sisi pemasaran dari E-Commerce, yang terdiri dari kerja dari perusahaan 

untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan  menjual barang dan 

jasa melalui internet. 

 Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Kleindl dan 

Burrow (2005) marketing adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari ide 

atau pemikiran konsep, harga, promosi dan distribusi. Marketing dapat 

diartikan lebih sederhana yakni pembangunan dan pemeliharaan hubungan 

yang saling memuaskan antara perusahaan dan konsumen. 

 Saat ini marketing telah berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi. Aktivitas marketing menjadi lebih luas dengan adanya internet. 

Penggunaan internet dan fasilitas yang ada di dalam internet untuk melakukan 

aktivitas marketing dikenal sebagai e-marketing (Kleindl dan Burrow, 2005). 

 Menurut Boone dan Kurtz (2005) e-marketing adalah salah satu komponen 

dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi 

proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan 

jasa kepada pangsapasar internet atau melalui peralatan digital lain. Sedangkan 

menurut Strauss dan Frost (2001) e-marketing adalah penggunaan data dan 
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aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, 

promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

tujuan individu dan organisasi. 

 Keuntungan yang dapat diberikan dengan adanya penggunaan E-marketing 

ini bagi perusahaan menurut Jamal (1996:18) yaitu: 

a. Mampu menjangkau berbagai konsumen dalam suatu lingkungan yang 

belum dipenuhi oleh pesaing. 

b. Target adalah konsumen yang telah terbagi ke dalam kelompok dan 

mengembangkan dialog berkelanjutan. 

 

     E.7.2.Bauran Pemasaran Online 

 Menurut Sunarto (2009 : 76-77) bauran pemasaran dalam internet : 

1. Product (Produk) 

Sesuatu yang dipasarkan berupa barang (good) atau jasa (service) pada 

web, produk disajikan dalam bentuk informasi, gambar dan file suara. 

2. Price (Harga) 

Harga produk pada internet serupa dengan konsep harga pada penjualan 

konvensional, akan tetapi pada internet  terdapat beberapa penghematan 

biaya penjualan karena menggunakan penjualan online sehingga produk 

tersebut disesuaikan dengan harga yang bersaing.  

3. Place (Tempat) 

Metode yang diciptakan untuk menjadikan web sebagai media distribusi 

informasi produk dan dapat juga manjadi sasaran penjualan. 
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4. Promotion (Promosi) 

Promosi pada internet terdiri dari periklanan, penjualan produk, penjualan 

dan hubungan masyarakat. 

 Bauran pemasaran dapat mempengaruhi proses mengambil keputusan 

pengunjung website, dimana dalam internet marketing, aspek place dan 

promotion merupakan unsur utama dalam mengambil sebuah keputusan. 

 

E.7.3. Segmentasi Pemasaran Online 

 Dengan meledaknya pertumbuhan internet, dunia adalah sekelompok 

konsumen yang dapat dijumpai secara online dan bisa menjadi pasar. Untuk dapat 

mengidentifikasi segmen pasar yang baru ini, pemasar harus mengenal dan 

mengimplementasikan berbagai macam strategi dan teknik baru sebagai tambahan 

dari strategi konvensiaonal. Oleh Karena itu pemasaran internet harus mengenal 

konsep strategi pemasaran konvensiaonal. (Julius, 2005 : 7-8) 

 

E.7.4. Syarat Utama Pemasaran Online 

 Menurut Lasmadiarta (2002 : 8-11), syarat utama dalam internet 

marketing, yaitu: 

1. Marketing yang spesifik 

Apabila pemasar telah menentukan target market yang jelas maka pemasar 

dapat merencanakan strategi dan pendekatan yang lebih spesifik, lebih fokus 

pada sasaran. Pemasar mengetahui kepada siapa pemasar akan menawarkan 



29 
 

produk atau jasa sesuai segmentasi pasar yang pemasar lakukan, kemudian 

bagaimana menyesuaikan ke marketing online 

2. Produk yang menarik dan bermanfaat 

Objek utama dalam kegiatan marketing adalah produk dan jasa. Apapun jenis 

bisnisnya, entah itu produk yang dibuat sendiri atau memasarkan produk lain. 

Produk yang menarik artinya produk tersebut harus dapat memenuhi unsur 

“want” (keinginan konsumen), dan bermanfaat harus dapat memenuhi unsur 

“need” (kebutuhan konsumen) akan suatu permasalahan atau kebutuhan yang 

dapat diselesaikan atau dipenuhi oleh produk kita. 

3. Website yang profesional dan fungsional 

Website ibarat kantor di internet, tempat dimana konsumen bisa mengunjungi 

perusahaan secara online. Namun kantor virtual anda ini buka 24 jam dan 7 

hari. 

Yang fungsional dimaksudkan adalah sesuai dengan tujuan dari pembuatan 

situs tersebut. Konsep website untuk setiap produk juga berbeda tergantung 

dari tujuan pembuatan dan sifat produk yang ditawarkan, apakah website itu 

hanya menyediakan review produknya atau jasa juga bisa menerima 

pemesanan melalui website. Ada juga website yang dirancang hanya 

mengumpulkan data konsumen yang tertarik akan produknya sehingga nanti 

bisa di-follow up. 

4. Trafik sangat deras 

Trafik adalah lalu lintas pengunjung yang mengunjungi website anda. 

5. Kredibiltas sanga bisa dipercaya 



30 
 

Paling terakhir bukan berarti tidak penting, membangun kredibilitas adalah 

membangun kepercayaan sehingga orang percaya bahwa produk yang kita 

tawarkan bermanfaat untuk mereka karena mereka sangat membutuhkan 

produk yang kita jual. 

 

E.7.5. Jenis Produk Dalam Internet Marketing 

1. Direct Product 

Direct product  adalah produk yang ketika dipasarkan melalui internet 

dapat melayani pembelian langsung melalui internet. 

Contoh direct product adalah sebagai berikut: 

a. Produk fisik: buka, DVD, aksesoris, dan lain sebagainya 

b. Produk digital: Software, ebook, audio book, dan lain sebagainya. 

c. Jasa online: kursus online, pemasangan iklan, dan lain sebagainya. 

Jika produk yang dijual adalah produk fisik maka konsumen tinggal 

menunggu pengiriman barang yang sudah dipesan tersebut, namun jika 

produk tersebut berupa produk digital, konsumen tinggal menunggu akses 

untuk men-download produk yang sudah dibeli tersebut. 

Direct product biasanya tidak terhambat oleh lokasi karena mudah 

dijangkau konsumen.  

2. Undirect Product 

Undirect product adalah produk atau jasa yang ketika dipasarkan melalui 

internet tidak dapat dibeli langsung oleh konsumen. namun konsumen 

harus melakukan pertemuan dulu dengan pihak yang menawarkan produk 
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atau jasa tersebut. Jasa internet hanya mediasi saja antara produk atau jasa 

dengan calon konsumen. 

Contoh dari undirect product adalah: 

a. Produk Fisik: Mobil, motor, furniture, dan makanan. 

b. Jasa Offline : Photography, Even Organizer, konsultan, Salon, dan lain 

sebagainya. 

Undirect product dengan demikian dibatasi oleh tempat karena harus 

bertemu dengan pelanggan. (Lasmadiarta, 2002 : 12-14). 

 

E.8. Promosi Online 

E.8.1. Pengertian Promosi Online 

 Promosi merupakan bagian terpenting dalam bauran pemasaran. Hal ini 

dikarenakan tanpa promosi sebaik, semurah dan sepenting apapun sebuah produk 

tidak akan dikenal baik oleh masyarakat. Menurut  Salim (2010 : 20) promosi 

adalah cara untuk memperkenalkan sebuah produk kepada masyarakat, sedangkan 

promosi online adalah promosi yang menggunakan internet sebagai medianya. 

 Promosi (pertukaran informasi) & perdagangan (jual, beli, sewa, lelang) 

online yang efektif, yaitu: 

1. Informasi/Promosi bisa diakses kapan saja & dimana saja. 

2. Memperpendek rantai perdagangan, sehingga bisa mempertemukan langsung 

produsen dengan konsumen secara interaktif. 

3. Menekan ongkos promosi serendah mungkin 

4. Mencakup target market yang luas. (http://promotioncamp.com/) 
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E.8.2. Alasan Promosi Melalui Internet 

1. Siap sedia 24 jam 

Promosi online  melalui internet membuat pemasar tidak terbatas pada 

waktu, bahkan pemasar mampu bertemu pelanggan dimana saja dan kapan 

saja. 

2. Menjangkau pangsa pasar yang tertarget 

Melalui promosi online, kita bisa secara efektif memasarkan bisnis 

berdasarkan pangsa pasar yang ditargetkan, baik dari segi area, minat, 

kebutuhan pelanggan, bahasa dan lain-lain. 

3. Mengangkat citra bisnis  

Melalui promosi online, citra bisnis akan terangkat dibandingkan dengan 

kompetitor dan bisa bersaing dengan perusahaan besar  

4. Biaya pemasaran yang lebih efektif dan efisien 

Karena pemasaran melalui internet sangat cepat dan biaya relatif lebih 

murah dibandingkan dengan pemasaran offline, maka biaya yang 

dikeluarkan untuk pemasarannya juga lebih efektif dan efisien. 

5. Memosisikan bisnis di masa depan 

Semakin hari semakin banyak bisnis yang hadir secara online. Demikian 

juga dengan kompetitor. Kalau tidak sekarang, kelakpun mereka akan 

menghadirkan bisnisnya melalui internet. Karena itu, kehadiran situs 

bisnis di internet, setidaknya telah menolong memosisikan bisnis di masa 

depan.  

6. Mempermudah  dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan 
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Karena internet adalah media yang interaktif, pemasar dengan mudah 

menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, baik 

itu melalui newsletter, kotak saran, forum dan lain-lain. Dengan kelebihan 

macam-macam perangkat itu, pemasar bisa melayani banyak pelanggan 

dalam satu waktu. Lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. 

7. Sistem otomatisasi yang responsif 

Melalui sistem otomatisasi, website mampu memberikan respons dengan 

cepat jika datang pesanan atau permintaan informasi perusahaan yang 

lebih lengkap dari pelanggan. Di zaman yang serba instan, kecepatan 

layanan adalah kemutlakan. (Rahmat, 2010 : 12-14) 

 

 Dalam dunia pasar online, namun ini tidak ada kontes. Pemenangnya 

adalah : Blogging, Facebook dan Twitter. Mereka adalah para pemimpin 

bentuk terbaru dari jarigan pemasaran dan salah satu yang paling efektif : 

Social Media Marketing. 

 Dikatakan efektif dikarenakan tiga alasan yang sangat menarik bagi usaha 

kecil dan pengusaha alinnya, yaitu: dampak rendah /  faktor emosi, efektifitas 

biaya, dan penyebaran virus informasi. 

1. Dampak rendah  

Email menjadi norma untuk pengirim informasi karena lebih mudah (baik 

secara fisik dan emosional) daripada membuat panggilan telepon atau 

bertemu dengan seseorang secara pribadi. Social Media melakukan hal 

yang sama untuk pemasaran dengan membebaskan pemasar untuk 
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berpromosi “dengan iklannya” kapan saja, sepanjang waktu, 24jam selama 

7 hari selama seminggu, bukan ke beberapa kantor Advertising atau jadwal 

penerbit, sekaligus pemberian target kemampuan mambaca/melihat dan 

atau menghapus yang tidak sesuai, yang harus dibuang atau daur ulang 

publikasi, dan semua itu dapat dilakukan dengan harga yang rendah. 

2. Efektifitas Biaya 

Social Media Marketing sangat murah dibandingkan media lainnya. 

Dengan biaya promosi sebesar beberapa juta rupiah saja, anda dapat 

bertahan beberapa bulan berpromosi lewat internet, daripada lewat media 

lain yang hanya sekali tampil dalam satu spot saja. Namun hasilnya “High 

Impact”. Dampaknya sangat terasa dikalangan pengguna internet. Dan 

yang paling utama adalah sangat “Targetted’ atau langsung menuju 

sasaran. Ibaratnya, orang yang mencari produk anda adalah orang yang 

menghubungi anda. Atau anda memberikan segelas air es kepada orang 

yang sedang di padang gurun. 

3. Penyebaran Virus Informasi 

Melalui Social Media Marketing informasi yang anda berikan mampu 

tersebar dengan sangat cepat, yaitu melalui update status atau men-tweet. 

 

E.8.3. Media Dalam Promosi Online 

1. Search Engine Marketing 

Berpromosi lewat Mesin Pencari. Perlu diketahui bahwa 85%  orang 

mencari suatu informasi lewat mesin pencari seperti Google (terbesar), 
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Yahoo, Bing, MSN dan sebagainya. Jadi jika anda berpromosi dan 

menduduki halaman pertama di Search engine, maka anda sepertinya 

member es batu kepada orang yang kehausan.  

2. Social Media Marketing 

Berpromosi lewat Social media seperti Facebook, Twitter, Myspace, 

Friendster dan sebagainya. Berpromosi bisa dengan memasang iklan 

maupun selalu meng-update berita ke member, follower, teman dan 

sebagainya. 

3. Mailing List 

Banyak memakai media yang punya kesamaan seperti hobi, profesi, asal 

kota dan sebainya. Mereka berkumpul dan saling sharing setiap waktu. 

Media ini sangat cocok untuk anda yang ingin langsung masuk ke sasaran  

tembak pangsa pasar anda. (www.InternetPromotionOnline.com) 

 

    E.9.  Pengertian Jejaring Sosial  

 Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen 

individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka 

berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-

hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh professor J.A. Barnes 

ditahun 1954. 

 Jaringan sosial sendiri merupakan sebuah struktur sosial yang dibentuk 

dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat 
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dengan satu atau lebih tiperelasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, 

dll. 

 Jejering sosial merupakan bentuk baru komunitas di internet yang saling 

terhubung dengan cepat. Ini berbeda dengan jejaring sosial lima tahun yang lalu 

yang mungkin lebih dikenal sebagai forum diskusi, chat, messenger atau milis 

dimana pola komunikasinya terbatas hanya dalam forum tersebut saja. 

 Disebut jejaring sosial karena kemampuanya untuk saling terhubung 

dengan cepat antara satu domain komunitas dengan komunitas lainnya. Misalnya, 

kalau kita gunakan tools status di Plurk.com, maka status kita dapat 

didistribusikan ke Facebook, Tumbler, Twitter, Multiply, bahkan ada yang seolah-

olah menjadi konsolidator semua domain komunitas sehingga fungsinya lebih 

praktis. (http:/wartawarga.gunadarma.ac.id/) 

 

     E.10. Facebook  

 E.10.1. Gambaran Umum Facebook 

 Facebook atau disingkat FB adalah salah satu situs jejaring sosial 

terpopuler  di dunia yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan 

oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard dan mantan murid Ardsley 

High School. 

 Facebook merupakan situs jejaring sosial yang dapat mengabungkan 

jaringan yang diorganisir oleh kota, tempat kerja, sekolah dan daerah, serta saling 

berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang merujuk pada suatu 

komunitas. 
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 Facebook merupakan salah satu produk internet, namun menjadi lebih 

populer daripada internet itu senndiri. Banyak orang yang rela mengakses internet 

demi Facebook¸ padahal dahulunya internet bukan tekhnologi yang mudah bagi 

kebanyakan orang. Mereka dengan kelemahan latar belakang pendidikan, usia, 

dan status sosial atau ekonomi mau belajar internet demi mengekspresikan dirinya 

pada Facebook. Dahulunya tukang sayur, office boy, pembantu rumah tangga, 

pedagang asongan, manula pada tahun 2003 tidak mengenal internet, namun kini 

mereka memiliki Facebook (Juju dan Sulianta, 2010:2). 

 Facebook mempunyai keunggulan lebih maju dari pada media lain dalam 

menjangkau khalayaknya. Hal tersebut diungkapkan oleh J.D. Walt 

(www.asburyseminary.edu):  

 “Radio membutuhkan waktu 38 tahun untuk menjangkau 50 juta 

pengguna, televisi membutuhkan waktu 13 tahun untuk menjangkau 50 juta 

penguna, internet membutuhkan waktu 4 tahun untuk menjangkau 50 juta 

pengguna, dalam waktu 3 tahun ipod telah mencapai 5 juta pengguna, tetapi 

Facebook telah mencapai 100 juta pengguna dalam tempo kurang dari 9 bulan.”  

 Keunggulan Facebook terletak pada kompleksitas dan simplisitas. 

Layanan Facebook hadir dengan berbagai macam fitur yang dapat dikatakan 

komplit. Semua ada di Facebook, mulai dari sekedar update status, berbagi link, 

berbagi gambar, berbagi video, berkirim pesan, blogging (note), chatting. Selain 

itu, Facebook juga menyediakan fitur undangan (Invitation), cause, quiz, group, 

dan lain-lain. Facebook seolah-olah menawarkan konsep “one-stop-visit” analogi 

dari konsep belanja “one-stop-shopping”. 
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 Sebuah riset menunjukkan, rata-rata pengguna Facebook menghabiskan 

sekitar 30 menit dalam satu hari hanya untuk melihat status jaringan mereka. 

Dilansir melalui AFP, Senin (16/02/2009), para pengguna Facebook telah 

menghabiskan waktu mem-browsing Facebook  setidaknya salam 24 menit 

perhari melalui ponsel. Sedangkan saat menggunakan computer mereka mampu 

menghabiskan waktu 27,5 menit dalam sehari. (okezone.com) 

 Facebook memiliki sederet fitur yang memungkinkan penggunanya 

berinteraksi langsung (real time), seperti chatting, tag photo. Blog, game, update 

status. Situs jejaring sosial ini telah membantu banyak orang tidak sekedar 

mencari teman baru, tetapi juga menemukan sahabat lama. (Tempo interaktif) 

 

 E.10.2. Tujuan dari Facebook Marketing 

 Menutut lasmadiarta (2002 : 15), Marketing terdiri dari 9 elemen 

marketing, yaitu: 

1. Segmentation 

2. Targetting 

3. Positioning 

4. Differentiation 

5. Marketing Mix 

6. Selling 

7. Brand 

8. Service 

9. Proces 
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Menurut lasmadiarta (2002 : 15), tujuan Facebook marketing yaitu: 

1. Communitiziation 

Communitiziation adalah pembentukan komunitas yang terdiri dari 

orang-orang yang memiliki kepentingan dan ketertarikan yang sama 

yang terkait dengan produk perusahaan atau lebih dikenal dengan 

prospek. Prospek inilah yang selanjutnyan menjadi target market yang 

nantinya hahrus diubah menjadi costumer. 

2. Clarification  

Jika positioning adalah membentuk persepsi produk di benak 

konsumen, maka di Facebook pemasar tidak hanya dapat 

menyampaikan positioning tetapi juga mengklarifikasinya. Sehingga 

dalam clarification perusahaan mampu menjawab dan memperjelas 

jika ada konsumen yang masih bingung atau memiliki persepsi yang 

berbeda. 

3. Commercialization 

Tujuan utama dari Commercialization adalah terjadinya penjualan, 

namun bukan hanya sekedar berjualan saja, tetapi setelah terjadi 

penjualan kemudian membangun hubungan yang lebih dekat dengan 

konsumen agar tejadi penjualan yang berkelanjutan. Selain itu, 

bersama-sama konsumen menciptakan produk yang benar-benar 

diinginkan pasar, dengan cara mendengarkan langsung bagaimana 

tanggapan konsumen setelah menggunkan produk atau jasa kita. 
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4. Connection 

Connection adalah menjaga hubungan agar selalu dekat dengan 

pelanggan, melalui kedekatan ini perusahan menjaga agar pelanggan 

tidak meninggalkan mereka, jadi walaupun telah terjadi penjualan 

pelanggan tidak ditinggal begitu saja. Hal ini untuk menciptakan 

penjualan yang berkelanjutan, menjadikan pelanggan fans berat produk 

kita, mengingatkan pelanggan akan keberadaan kita sekaligus 

memudahkan perusahaan dalam merespon feedback yang diberikan 

pelanggan. 

5. Characterization 

Characterization adalah usaha perusahaan dalam meningkatkan brand 

awareness atau kesadaran terhadap brand sehingga konsumen dapat 

dengan mudah mengingat, mengenali, dan membedakan dengan jelas 

brand kita dengan yang lain.  

6. Conversation 

Conversation hampir sama dengan promosi hanya saja dalam 

Conversation tidak hanya promosi melainkan membentuk komunitas 

untuk membicarakan apa yang perusahaan lakukan sehingga konsumen 

ikut berperan serta dalam promosi tersebut. 

7. Combination 

Combination adalah gabungan dari dua atau lebih tujuan  dari 

Facebook marketing. 
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E.10.3. Fitur-Fitur Facebook 

 Dari hari ke hari, Facebook semakin mengalami pengembangan yang 

menakjubkan. Tidak hanya sebagai tempat untuk berbagi kabar dan status, 

Facebook secara perlahan-lahan menambah fitur yang semakin user friendly; fitur 

pengunggah foto dan pembuat album yang semakin simple, serta adanya fitur 

Facebook Group, Faceboom Events, Facebook Notes, dan Facebook Developers. 

 Facebook  foto merupakan fitur yang menarik di dalam Facebook. Dalam 

sehari, Facebook bisa mengunggah foto hingga 1,5 juta foto untuk dishare. 

Seorang pengguna Facebook  bisa mengunggah foto tidak terhingga dengan 

jumlah album yang tidak terhingga pula. Fitur ini merupakan salah satu fitur 

favorit di Facebook. 

 Facebook Grups dibuat untuk memfasilitasi para pengguna yang ingin 

berkumpul di dalam grup tertentu. Di fitur ini siapapun bisa mengundang dan 

diundang untuk bergabung di dalam grup tersebut. Facebook Events dibuat untuk 

memfasilitasi para pengguna dalam membuat suatu event tertentu. Di fitur ini juga 

siapapun bisa mengundang dan diundang untuk ikut berpartisipasi di dalam event 

tersebut. 

 Facebook Notes dibuat untuk memfasilitasi pengguna Facebook yang suka 

menulis catatan layaknya menulis diblog pribadi. Di Fitur ini, pengguna dapat 

men-tag siapapun yang dikehendaki untuk pembaca catatan tersebut. Adapaun 

fitur Facebook Developers dibuat di tahun 2006. Fitur ini menawarkan para 

pengguna untuk aktif di dalam pengembangan Facebook. Misalnya saja dalam 
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member masukan terhadap Facebook dalam menambah atau mengurangi fitur-

fitur tertentu. 

 Facebook  kini juga bisa diakses tak hanya menggunakan web (komputer 

atau laptop) saja. Facebook dengan mudah bisa dibuka melalui telepon seluler. 

Penggunaannya sangat mudah dan simpel. Pengguna hanya cukup mengaktifkan 

link ke Facebook Mobile. 

 Bahasa yang digunkan Facebook  kini mencapai 70 Bahasa. Tak hanya itu 

saja, Facebook juga melayani aplikasi games yang banyak pilihannya secara 

online. Misalnya saja, Zoo Paradise, Hello City, Happy Pets, FrontierVille, Zoo 

Worl Mahjong, JellyBomb, MindJolt Games, Social City, Tiki Resort, Treasure 

Isle, LivingSocial, Geo Challenge, Ninja Saga, Ameba Pico, Mafia Wars, dan 

masih banyak yang lainnya. 

 Semakin kayanya layanan yang disajikan dalam Facebook membuat situs 

ini dari ke hari penggunanya semakin banyak. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Facebook sebagai situs jejaring sosial terpopuler di dunia menjadikan 

Facebook situs yang paling sering dikunjungi kedua setelah google. Facebook 

sangat memungkinkan penggunanya untuk terhubung dengan sebanyak-

banyaknya teman mereka, menemukan teman lama atau baru, berbagi cerita 

melalui foto dan video, serta memberitahukan situs mereka terkini malalui update 

status. 



43 
 

Penggunaan Facebook yang simpel dan mudah sangat memungkinkan siapa 

saja untuk menjadi penggunanya, sehingga pengguna Facebook tidak terbatas 

pada kalangan atau usia tertentu saja. Ditambah lagi dengan tekhnologi Facebook 

yang membuatnya tidak hanya bisa diakses melalui komputer atau laptop saja 

melainkan juga bisa diakses dengan mudah melalui perangkat bergerak seperti 

smartphone dan handphone. 

Komunikasi pemasaran  adalah salah satu perangkat vital dari suatu bisnis, 

produk yang luar biasapun biasanya didukung oleh sistem pemasaran yang baik. 

Hal ini dikarenakan pemasaran merupakan aspek utama yang mempengaruhi 

pelanggan dalam proses pengambilan keputusan. 

Terdapat banyak sekali media yang dapat digunakan dalam  pemasaran salah 

satunya yaitu menggunkan media online atau media internet. Dan salah satu 

kendala dalam memasarkan produk atau jasa adalah biaya yang tidak sedikit, 

sehingga orang pemasar perlu memanfaatkan tools yang cocok, efektif dan 

efisien, salah satunya adalah dengan memanfaatkan semua fitur yang tersedia di 

jejaring terbesar dunia yaitu Facebook. 

Hampir semua fitur Facebook dapat dimanfaatkan secara praktis, sehingga 

tidak hanya perusahaan besar namun perusahaan yang baru berkembang bahkan 

mahasiswa pun bisa memanfaatkan Facebook sebagai media komunikasi 

pemasaran bisnis online-nya karena kekuatan Facebook adalah komunitas yang 

sangat besar. 
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Salah satu fokus dari komunikasi pemasaran yaitu promosi, yaitu cara yang 

digunakan dalam memperkenalkan produk ke masyarakat dengan melalui 

pemberian informasi, dimana diharapkan dari penyampaian informasi tersebut 

pasar menjadi tahu akan produk-produk perusahaan, memiliki ketertarikan 

terhadap produk, memiliki keinginan terhadap produk dan kemudian membeli 

produk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan suatu komunikasi pemasaran online 

dapat dikatakan efektif jika komunikasi pemasaran tersebut mampu 

menginformasikan mengenai perusahaan berikut produknya sehingga membuat 

pasar tahu akan keberadaan produk, tertarik atau berminat terhadap produk 

tersebut, memiliki keinginan terhadap produk tersebut dan membeli produk 

perusahaan tersebut. 

Facebook memiliki komunitas yang sangat besar serta memiliki beragam fitur 

yang ia miliki sangat memungkinkan pemasar untuk bisa menginformasikan 

perusahaan dan produknya ke pasar yang cukup luas. Baik itu melalui fitur wall, 

news feed, update status, Personal Massanger (PM) ataupun melalui fitur yang 

lainnya. Dari penyampaian informasi ini diharapkan mampu membuat penerima 

informasi menyadari akan keberadaan perusahaan atau produknya. Jadi 

onlineshop akan memperkenalkan diri dan menambahkan banyak pengguna 

Facebook untuk menjadi temannya agar para pengguna Facebook tersebut tahu 

akan keberadaanya di Facebook. Menyadari akan keberadaanya berarti tahu 

bahwa di Facebook terdapat onlineshop yang bernama Butik Jikbabers. Setelah 

menyadari akan keberadaan perusahaan dan produknya diharapkan kemudian 

informasi yang diberikan juga mampu menimbulkan minat ataupun ketertarikan 
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penerima informasi terhadap produk dan penawaran yang diberikan perusahaan, 

karena saat memperkenalkan diri tentunya onlineshop akan menunjukkan produk-

produk apa saja yang ia jual dan apa saja penawaran yang diberikan. Seperti Butik 

Jilbabers yang awal perkenalannya yaitu memperkenalkan diri sebagai onlineshop 

dengan produk beraneka ragam jenis dan model jilbab atau kerudung, sekarang 

sudah merambah ke produk pakaian muslim, yang ditujukan untuk orang berusia 

sekitar 18-30 tahun. Jika pengguna Facebook merasa tertarik atau berminat 

terhadapnya maka pengguna Facebook tersebut akan menambahkannya sebagai 

teman di akun Facebooknya. Selanjutnya diharapkan informasi tersebut akan 

membuat penerima informasi timbul keinginan untuk membeli produk tersebut 

kemudian benar-benar melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Namun 

ada kalanya melalui pemberian informasi mampu mambuat penerima informasi 

langsung merasa berminat mencoba produknya, langsung berkeinginan membeli 

produknya atau bahkan langsung membuat penerima informasi melakukan 

pembelian terhadap produk tersebut. Dikarenakan tidak semua pembelian bermula 

dari ketertarikan (minat) ataupun keinginan. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan untuk memudahkan 

analisis, serta untuk mendukung hasil penelitian, maka dapat digambarkan dalam 

suatu bagan kerangka berpikir yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 1.2 
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G. Definisi Konseptual 

1. Efektifitas 

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-

tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan 

menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga 

diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. 

 Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran 

yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno 

yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama 

juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya 

sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207). 

2. Media Komunkasi pemasaran 

  Alat atau sarana yang digunakan untuk komunikasi untuk 

kepentingan marketing. Sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung 

maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi 

pemasaran mempresentasikan "suara" perusahaan dan mereknya serta 

merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen. 
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Komunikasi pemasaran bagi konsumen, dapat memberitahu atau 

memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu 

produk digunakan, oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. 

Komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dengan 

menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta 

mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. 

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan. Variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menunjukkan efektifitas 

Facebook sebagai media komunkasi pemasaran bisnis online yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kemampuan Facebook dalam mengkomunikasikan informasi dari pemasar 

ke pasar sasaran 

2. Kemampuan Facebook dalam membuat pengguna Facebook sadar akan 

keberadaan Butik Jilbabers Facebook. 

3. Kemampuan Facebook dalam membuat pengguna Facebook tertarik (minat) 

untuk mengetahui produk-produk Butik Jilbabers 

4. Kemampuan Facebook dalam membuat pengguna Facebook menambahkan 

Butik Jilbabers menjadi temannya di Facebook. 
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5. Kemampuan Facebook dalam menumbuhkan keinginan pengguna Facebook 

untuk membeli produk-produk Butik Jilbabers 

6. Kemampuan Facebook dalam membuat pengguna Facebook benar-benar 

melakukan tindakan pembelian di Butik Jilbabers 

7. Kemampuan Facebook dalam membuat Butik Jilbabers mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik pada pelanggannya. 

 

I. Metode Penelitian 

I.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunkan metode deskriptif, yakni penelitian yang 

memberikan gambaran atas uraian suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa adanya 

perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2003:53). Metode ini merupakan 

suatu metode yang berupaya memberikan gambaran tentang suatu fenomena 

tertentu secara terperinci, sehingga akhirnya diperoleh pemahaman yang lebih 

jelas tentang fenomena yang sedang diteliti. 

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

pendekatan yang tidak menggunakan statistik dan tidak menggunkan angka-angka 

tertentu. Hasil dari penelitian kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan (membuat 

kesimpulan yang berlaku umum) atau bersifat universal. Jadi, hanya berlaku pada 

situasi dan keadaan yang sesuai dengan situasi dan keadaan dimana penelitian 

yang serupa dilakukan (Kountur, 2003:29). 
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Terdapat beberapa faktor pertimbangan dalam menggunkan deskriptif 

kualitatif, yaitu pertama metode deskriptif kualitatif akan lebih mudah 

menyesuaikan bila dalam penelitian ini kenyataannya ganda, kedua metode 

deskriptif kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan 

objek peneliti, ketiga deskriptif kualitatif lebih peka serta dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002: 

33). 

Penelitian ini difokuskan pada tingkat keefektifan  komunikasi pemasaran  

bisnis online pada media Facebook. Karena keberadaan Facebook sebagai situs 

jejaring sosial terpopuler di dunia membuat Facebook banyak dimanfaatkan 

sebagai salah satu media komunikasi pemasaran bisnis online. 

 

I.2. Lokasi Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini akan dilaksankan melalui akun Facebook dari 

onlineshop Butik Jilbabers. Melalui akun Facebook peneliti (Abdi Guy), peneliti 

menambah (add) onlineshop Butik Jilbabers sebagai teman peneliti, sehingga 

peneliti dapat berinteraksi dengan Butik Jilbabers melalui jejaring sosial Facebook 

tersebut dan mengajukan permohonan untuk ketersediaan Butik Jilbabers menjadi 

obyek penelitian. 

 Peneliti memilih akun Butik Jilbabers sebagai obyek penelitian 

dikarenakan Butik Jilbabers merupakan toko online yang memanfaatkan 

Facebook sebagai satu-satunya media komunkasi pemasaran bisnis onlinenya.  
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I.3. Informan dan Tekhnik Penentuan Informan 

1. Informan  

   Informan penelitian tidak ditentukan berapa jumlahnya, tetapi dipilih 

beberapa yang dianggap mengetahui, memahami permasalahan yang terjadi sesuai 

substansi penelitian ini. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian kualitatif tidak 

mempersoalkan jumlah informan, melainkan yang terpenting adalah seberapa jauh 

penjelasan informan yang diperoleh dalam menjawab permasalahan. (Moleong, 

2002:162) 

 Peneliti akan berusaha menjaring sebanyak mungkin informasi yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian dari berbagai sumber. Peneliti akan mencari 

variasi informasi sebanyak-banyaknya dari informan dengan menggunkan tekhnik 

sampling in-depth interview (wawancara mendalam), yaitu orang-orang yang 

dianggap mengetahui, memahami permasalahan yeng terjadi sesuai substansi 

penelitian sehingga dapat menghasilkan data berupa kata-kata dan memungkinkan 

narasumber untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya dengan 

menggunkan istilah mereka sendiri. 

 Menurut Ritchi dan Lewis (2003:84), “As a very general rule of thumb, 

qualitative samples for a single study involving individual interviews only often lie 

under 50. If they become much larger than 50 they start to become difficult to 

manage in terms of the quality of data collection and analysis that can be 

achieved”. 
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  “Cara-cara untuk menuntun persoalan-persoalan ini kedalam 
praktek yang didiskusikan dahulu dalam karakter sebagai petunjuk yang 
sangat praktis, contoh bermutu untuk suatu studi yang melibatkan 
seseorang diwawancarai hanya rata-rata di bawah 50. Jika yang 
diwawancarai lebih banyak dari pada 50, maka mereka akan menjadi sulit 
untuk mengatur data yang dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat 
dibenarkan” (Ritchi and Lewis 2003;84). 
 

 Berdasarkan pendapat diatas maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pelanggan onlineshop Butik Jilbabers dengan kata lain adalah 

teman-teman onlineshop Butik Jilbabers di situs jejaring sosial Facebook. 

 

2. Teknik Penetuan  Informan 

Menggunkan teknik purposive sampling yaitu tidak semua individu atau 

elemen dalam populasi mendapat peluang atau kesempatan yang sama untuk 

diambil sebagai sampel. Pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Marzuki, 2000:50). 

Dipilihnya teknik penarikan sampel ini dikarenakan untuk mengukur keefektifan 

komunkasi pemasaran pada media Facebook jika dilihat dari perspektif 

memerlukan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu dimana diharapkan dengan 

kriteria-kriteria tersebut sampel mampu menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Oleh karena itu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu yaitu pelanggan Butik Jilbabaers (teman-teman onlineshop Butik 

Jilbabers di situs jejaring sosial Facebook). 
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I.4. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang 

dimanfaatkan, maka tekhnik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang 

mendukung seperti pelaku usaha dan teknologi informasi, khususnya yang 

berkaitan dengan situs jejaring sosial Facebook. Dalam melakukan 

pendokumentasian digunakan pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis 

basar atau kategori yang akan dicari datanya.  

b. Wawancara mendalam (In-Depth-Interview) 

Dalam pernyataan Susan Stainback (1988:35) menyampaikan bahwa: 

“Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of 

how the participant interpret a situation or phenomenon than can be bgained 

through observation”. (‘wawancara membuktikan jika peneliti dapat menerima 

pengertian mendalam mengenai bagaimana partisipan menginterpretasikan situasi 

dan fenomena, daripada hanya melalui observasi”). 

Selain itu, wawancara terdiri atas orang-orang yang dianggap mengetahui, 

memahami permasalahan yang  terjadi sesuai substansi penelitian sehingga dapat 

menghasilkan  data berupa bahasa, tulisan, ataupun visual yang memungkinkan 

narasumber mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya dengan 

menggunkan istilah-istilah mereka sendiri. 
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Melalui wawancara, maka peneliti mampu memperoleh data yang tidak 

dapat ditemukan hanya dengan observasi. Selain itu, peneliti dapat mengetahi hal-

hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti. 

 

c. Teknik Analisis Data 

Untuk analisis data dalam penelitian ini adalah informasi yang berupa 

narasi-narasi penelitian kualitatif yang dihasilkan dalam wawancara yang 

berkaitan dengan keefektifan Facebook  sebagai media  komunkasi pemasaran 

bisnis online  jika dilihat dari perspektif pelanggan Butik Jilbabers. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas komunkasi pemasaran pada 

media Facebook jika dilihat dari perspektif pelanggan. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran yaitu promosi. Hal ini dikarenakan promosi memegang peran paling 

penting dalam bauran pemasaran, yaitu sebagai aspek utama yang mempengaruhi 

pelanggan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana melalui promosi 

perusahaan dapat memberikan informasi ke pelanggan mengenai produknya 

kemudian diharapkan dengan informasi teersebut timbul kesadaran pelanggan 

akan keberadaan (awareness), timbul ketertarikan (interest) dan keinginan 

(desire) pelanggan terhadap produk tersebut, dan selanjutnya menimbulkan 

tindakan membeli dari pelanggan (action). 

Setelah seluruh data diperoleh maka peneliti akan menganalisis data secara 

deskriptif yaitu menggambarkan faktor-faktor yang menyatakan keefektifan 
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Facebook sebagai media e-marketing bisnis online pada onlineshop Butik 

Jilbabers. Selanjutnya peneliti akan mengatur, menguruttkan, mengelompokkan, 

dan mengkategortikan data secara deskriptif dan menganalisis data secara induktif 

sehingga diperoleh gambaran dan jawaban untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menjadi penentu keefektifan Facebook sebagai media komunkasi pemasaran 

bisnis online jika dilihat dari perspektif pelanggan Butik Jilbabers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


