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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zaman sekarang, internet merupakan kebutuhan bagi banyak orang karena 

dengan internet kita bisa mengakses dan menemukan segala informasi di seluruh 

dunia dengan cepat dan mudah. Keberadaan internet yang sangat penting dan 

dibutuhkan oleh masyarakat ini akhirnya menimbulkan peningkatan jumlah 

pemakai internet di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri jumlah pemakai internet 

selalu meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan  data yang diambil dari Internet World Stats jumlah pengguna 

internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1400% sejak tahun 2000 

sampai 2010 (Internet World Stats,2011). Jumlah ini diperkirakan akan terus 

bertambah sejalan dengan peningkatan fasilitas infrasturktur dan jaringan yang 

semakin membaik di Indonesia.  

 Selain mempermudah  akses informasi bagi pengguna, internet juga dapat 

berfungsi dalam menjembatani proses komunikasi di dalamnya selayaknya 

komunikasi di dunia nyata, sekalipun komunikasi tersebut terjadi di dunia maya.  

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bungin dalam Rinawati (2010:1) bahwa 

internet telah berkembang menjadi sebuah teknologi yang tidak saja mampu 

mentransmisikan berbagai informasi, namun juga telah mampu menciptakan 

dunia baru dalam realitas kehidupan manusia, yaitu sebuah realitas matrealistis 

yang tercipta di dunia maya. Salah satu bentuk realitas materialistis dunia maya 
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yang saat ini sangat marak dibicarakan masyarakat adalah social networksites 

(situs jejaring sosial). Menurut kamus Webster dalam Rinawati (2010:2), jejaring 

sosial adalah penggunaan sebuah website untuk menghubungkan orang-orang 

yang memiliki kesamaan minat personal/professional, tempat tinggal, pendidikan 

di sekolah tertentu  dan lainnya.  

 Salah satu situs jejaring sosial yang paling fenomenal adalah Facebook. 

Situs besutan mahasiswa Harvard Mark Zuckerberg ini memang menuai 

popularitas yang begitu dahsyat sejak awal kemunculannya pada tahun 2004. 

Menurut data dari Internet World Statistic jumlah pengguna Facebook pada 

kuarter pertama tahun ini telah mencapai sekitar 664 juta pengguna di dunia. Dan  

Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara dengan  jumlah pengguna 

Facebook terbanyak setelah Amerika Serikat, yaitu sekitar 34.850.920 pengguna 

(Meidawati,2011). 

Beberapa pakar menilai mudahnya penerimaan masyarakat akan 

keberadaan faceboook disebabkan banyaknya manfaat yang bisa di ambil dari 

situs ini. Misalnya sebagai media interaksi komunikasi diantara para 

penggunanya. Melalui Facebook kita dapat terkoneksi dengan teman, baik itu 

teman baru dan  lama atau keluarga tanpa terhalang oleh jarak. Selain itu, kita 

juga bisa memanfaatkan banyak fitur hiburan yang tersedia secara gratis, 

diantaranya quiz, games, chat, atau privat messages. Game yang menjadi favorit 

Facebooker diantaranya Texas Hold'em Poker (Zynga Poker), Farmville, Mafia 

Wars, Pet Society dan masih banyak lagi. Bagi para remaja, Facebook juga 

difungsikan sebagai ajang narsis dalam menunjukkan eksistensi mereka, 
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diantaranya dengan mengupload koleksi foto pribadi yang terlihat bagus untuk 

menarik perhatian publik.  

Saat ini siapa yang tidak kenal dengan Facebook. Hampir semua 

masyarakat pengguna internet tahu apa itu Facebook dan memilik akun Facebook. 

Menurut data dari comScore jumlah orang yang mengunjungi Facebook bisa 

mencapai sekitar sepertiga jumlah orang yang mengunjungi google, bahkan 

mungkin lebih (Facebook Untuk Bisnis Online Anda,2011). Nampaknya 

Facebook semakin menyaingi Google dalam hal jumlah pengunjung 

website.Facebook dengan jumlah ratusan juta penggunanya yang terus meningkat 

semakin memberikan peluang besar bagi siapa saja untuk mendapatkan 

pengunjung website melalui jejaring sosial ini. Disadari atau tidak hadirnya 

Facebook merubah kebiasaan banyak orang dalam menjelajahi internet. 

Kebanyakan orang membuka Google untuk mencari sesuatu di internet dan dalam 

saat bersamaan juga mengakses Facebook untuk berinteraksi dengan keluarga, 

teman, atau kolega.  

Namun saat ini ada fenomena baru yang peneliti lihat sedang berkembang 

di masyarakat. Facebook tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai media 

komunikasi antara teman, keluarga atau kolega seperti yang selama ini 

terjadi.Para pebisnis mulai melirik Facebook sebagai media untuk melakukan 

praktek marketing. Dan akhirnya mendorong pertumbuhan Toko Online (Online 

Shop) dalam situs jejaring sosial Facebook. Toko Online adalah inovasi aplikasi 

web instan untuk tempat berjualan secara online di internet. Sehingga dalam 

melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tidak harus terjadi 
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tatap muka secara langsung seperti proses perdagangan konvensional pada 

umumnya. Bentuk perdagangan semacam ini biasa disebut dengan istilah 

perniagaan elektronik (e-commerce). 

Dalam aplikasinya e-commerce dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure 

click dan brick and click companies. Pure Click Companies adalah perusahaan 

yang memfokuskan penjualan produk mereka dengan menggunakan fasilitas 

online dengan mengesampingkan penjualan yang dilakukan secara tidak online, 

salah satu contohnya adalah Toko Online Lasogi Collections dalam Facebook. 

Sedangkan brick and click companies adalah perusahaan yang menggabungkan 

antara penjualan dengan menggunakan channel-channel konvensional dengan 

channel-channel yang menggunakan e-commerce, misalnya Toko Online Inspired 

dalam Facebok. Mereka menggunakan Facebook hanya sebagai penunjang bisnis 

utamnya yang dilakukan secara offline (Fardani,2009:3). Jadi mereka tidak 

memfokuskan semua aktivitas komunikasi pemasarannya melalui internet 

(Facebook), toko online ini biasanya tidak terlalu sulit dalam mempengaruhi sikap 

dan kepercayaan konsumen, karena pada dasarnya mereka sudah memiliki citra 

tersendiri di mata konsumen melalui toko offlinenya (distro). Berbeda dengan 

bentuk pure click companies yang memfokuskan penjualan melalui internet. 

Bentuk pemasaran seperti ini umumnya lebih banyak menghadapi tantangan 

dalam penerapannya terkait dengan kepercayaan konsumen, karena maraknya 

penipuan di dunia maya. Dan hal ini akhirnya mempengaruhi persepsi konsumen 

akan sistem pembelian secara online melalui Toko Online Facebook. 
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Keadaan ini mendorong para pelaku bisnis pure click untuk berjuang lebih 

keras dalam membentuk kepercayaan konsumen dengan memaksimalkan citra dan 

kredibilitas usaha toko onlinenya. Salah satunya melalui aktivitas komunikasi 

pemasaran, yang tentu saja dilakukan melalui Facebook. Aktivitas komunikasi 

pemasaran menurut Saladin merupakan aktivitas yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi dan membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Latifah, 2010). 

Pada dasarnya aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan secara riil 

dalam pemasaran konvensional dengan aktivitas komunikasi pemasaran online 

adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dalam 

proses komunikasi tersebut. Dimana pemasar/pelaku bisnis online lebih memilih 

untuk mengaplikasikan bauran komunikasi pemasaran konvensional ke dalam 

bisnis mereka melalui media online seperti Faceboook. 

Namun yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah perbedaan 

perilaku konsumen pada pemasaran konsvensional dan perilaku konsumen online 

yang cenderung berbeda. Konsumen online umumnya cenderung lebih rumit dan 

kompleks dalam memproses keputusan pembeliannya dan memiliki atribut 

evaluasi yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan konsumen konvensional 

pada umumnya. Dimana kredibilitas toko online menjadi salah satu atribut 

penting yang menjadi penilaian konsumen online selain atribut produk itu sendiri. 

Hal ini tentu mempengaruhi besarnya peranan masing-masing aktivitas 

komunuikasi pemasaran yang dilakukan oleh Toko Online tersebut.  
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Pelaksanaan aktivitas komunikasi pemasaran dalam toko online biasanya 

lebih diharapkan dapat menggugah pengetahuan, sikap, perilaku dan tindakan 

konsumen terhadap toko online, dengan kata lain aktivitas komunikasi pemasaran 

dilakukan untuk membentuk efek kognitif, afektif dan behavioral dalam diri 

konsumen. Dimana penilaian kognitif seseorang akan berpengaruh terhadap 

afektif dan behavioral seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Salomon E. 

Asch dalam Rakhmat (2004:233) berikut ini: 

“ There cannot therefor be a theory of attitudes or of social action that is 

not grounded in an eximination of their cognitive foundation “  

 

Tidak ada teori sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada 

penyelidikan tentang dasar-dasar kognitifnya. Hal ini berarti bahwa semua sikap 

bersumber pada organisasi kognitif (pada informasi dan pengetahuan yang kita 

miliki). Sikap selalu diarahkan pada objek, kelompok atau orang. Hubungan kita 

dengan mereka selalu didasarkan pada informasi yang kita peroleh tentang sifat-

sifat mereka. Atau bisa dibilang sikap kita pada seseorang atau sesuatu hal 

bergantung pada citra kita tentang orang atau objek tersebut. Karena itu melalui 

aktivitas komunikasi pemasaran dalam profil Facebook, selain berusaha 

mentransmisikan infomasi mengenai produk, pihak toko online juga berusaha 

mentransmisikan informasi-informasi lain mengenai perusahaan dalam upaya 

menggugah sikap mereka pada toko online. Untuk kemudian diharapkan dapat 

menjadi dasar tindakannya guna melakukan pembelian di toko online 

(behavioral).   

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti segala bentuk aktivitas 

komunikasi pemasaran yang dijalankan dalam Toko Online Facebook Lasogi 



7 
 

Collections dan masing - masing peranannya terhadap proses keputusan membeli 

konsumen di Toko Online tersebut. Mengingat aktivitas komunikasi pemasaran 

ini umumnya dilakukan oleh pihak toko online guna mempengaruhi keputusan 

mereka untuk membeli di Toko Online. Berangkat dari ketertarikan dan rasa 

keingintahuan itulah peneliti berniat untuk melakukan penelitian ilmiah yang 

berjudul “Peran Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dalam Keputusan Membeli Di 

Toko Online Facebook”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja aktivitas komunikasi pemasaran dalam Toko Online Facebook 

Lasogi Collections ?  

2. Bagaimana peran aktivitas komunikasi pemasaran pada keputusan membeli 

konsumen di Toko Online Facebook? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran dalam Toko Online Lasogi 

Collections. 

2. Untuk mengetahui peranan aktivitas komunikasi pemasaran terhadap proses 

keputusan membeli konsumen di toko Online Facebook. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Dapat menambah, khasanah keilmuan untuk ilmu komunikasi (public 

relation) khususnya dibidang komunikasi pemasaran, serta sebagai bahan 

rujukan bagi peneliti yang lain. 
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2. Memberikan diskriptif atau gambaran kontekstual bagi konsumen dan 

pelaku usaha toko online  facebook. 

3. Menambah wacana, pengetahuan dan keilmuan bagi para konsumen dan 

pelaku usaha di toko online facebook. 

Manfaat Praktis 

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pengetahuan 

tentang toko online facebook. 

2. Menambah wawasan dalam komunikasi pemasaran toko online di 

facebook. 

3. Menjadi sumber informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji lebih 

dalam tentang “Peran Aktivitas Komunikasi Pemasaran Pada Keputusan 

Membeli Di Toko Online Facebook”. 

 

 

 


