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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi yang serba modern ternyata juga menyebabkan kemajuan 

cara berfikir manusia untuk memanfaatkan hasil teknologi tersebut, salah satunya 

adalah melalui media internet. Di internet kita bisa mengetahui dan memperoleh 

apapun yang kita inginkan dengan cara singkat. 

Kita pasti juga sudah tahu tentang jejaring social di internet. Jejaring social 

adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. 

Jejaring menunjukan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, 

mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari, sampai dengan keluarga. Istilah ini 

diperkenalkan oleh Prof. J.A. Barnes di tahun 1954. Jejaring sosial merupakan suatu 

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

atau organisasi) yang yang diikat dengan satu atau lebih relasi spesofik seperti nilai, 

visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Lewat jejaring sosial internet tersebut kita 

bisa bertemu secara maya tentunya dengan banyak sekali orang dengan berbagai 

macam karakter dan latar belakang. Baik dengan orang yang sudah kita kenal 

sebelumnya, maupun dengan orang yang baru akan kita kenal 

(http://islamicnurse.wordpress.com/tag/info/)  

Ada beberapa penyedia layanan jejaring sosial. Kalau berdasarkan dari 

wkipedia ada banyak, tapi tidak semua popular di Indonesia. Kalau yang mempunyai 
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jumlah pengguna yang paling banyak di Indonesia antara lain Facebook, Twitter, 

Friendster, MySpace, dan Multiply. Peringkat facebook saat ini menempati urutan ke 

empat di dunia setelah Google, Yahoo, dan Youtube. Dan menduduki peringkat 

pertama di Indonesia. 

Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial  yang sangat popular. 

Facebook adalah situs web jaringan sosial di mana para pengguna dapat bergabung 

dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi 

dan berinteraksi dengan orang lain. Orang atau pengguna facebook dapat 

menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil 

pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.  

Facebook diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark 

Zuckerberg, awalnya hanya untuk lingkungan sendiri di mana digunakan untuk 

komunikasi antar mahasiswa lulusan Havard dan mantan murid Ardsley High School. 

Di sana bisa menampilkan profil seseorang, mempunyai teman, chatting , dan lain-

lain. Dalam dia bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di 

wilayah Boston (Boston College, Boston University< MIT, Tufs), Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League. 

Selanjutnya facebook dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas 

dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, semua orang yang 

mempunyai alamat email bisa mendaftar atau mempunyai akun di facebook. 

Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang 
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tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis. 

(http://onesetia82.wordpress.com/2011/08/04/rahasia-status-biru-facebook/)  

Dengan banyaknya pengguna facebook, tidak jarang pula yang 

mengembangkan fungsi utama dari jejaring sosial ini. Misalnya memasang iklan 

untuk pengembangan bisnis mereka. Maraknya iklan yang banyak bermunculan di 

media cetak maupun elektronik boleh dibilang sudah menjadi bagian dari kehidupan 

kita sehari-hari. Iklan sekarang maupun mendatang tetap merupakan fenomena yang 

menarik yang membantu proses pemasaran dan pembelian produk kebutuhan 

manusia. 

Bagaimanapun juga iklan tetap menyandang fungsinya antara lain membawa 

informasi dan memberikan pengaruh bagi masyarakat. Kehidupan iklan dan media 

masa juga sudah saling mendukung dan mengisi. Sebagaiman iklan merupakan 

sumber pendapatan bagi media masa, dan media sendiri merupakan sarana bagi 

kelangsungan dalam memperlancar segala usaha. 

Tetapi bentuk simbiosis mutualisme antara media masa dengan pemasang 

iklan itu tampaknya kurang berlaku jika medianya adalah jejaring sosial facebook. 

Jika di media cetak atau elektronik lainnya, pemasang iklan harus mengeluarkan 

biaya untuk memasang iklannya, tapi di jejaring social facebook tidak. Mereka hanya 

cukup membuat akun pengguna secara gratis dan setelah itu mereka bisa meng-

upload foto-foto produk mereka dan sudah dapat dilihat oleh pengguna facebook 

lainnya. 
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi facebook sekarang bukan 

hanya menjadi situs jejaring pertemanan saja, tetapi sudah bertambah menjadi salah 

satu media yang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan produk, dan 

produk yang paling banyak adalah produk fashion, mulai dari pakaian, topi, sepatu, 

sampai perhiasan atau asesoris yang lain. Hal tersebut menjadikan masyarakat 

khususnya mahasiswa menjadi lebih tertarik. 

Setiap kita yang mempunyai akun, tidak jarang kita melihat foto-foto yang di-

upload oleh teman kita dan foto-foto itu tidak hanya foto mereka sendiri, tapi 

terkadang juga foto-foto produk yang mereka tawarkan kepada kita. 

Kita sebagai penerima iklan semacam itu tentu mempunyai rasa ketertarikan 

yang cukup. Rasa penasaran kitapun juga akan muncul dengan sendirinya terhadap 

barang yang mereka tawarkan. Dengan gambar atau foto yang menarik, ditambah 

dengan harga yang relative murah dan mereka terkadang juga siap mengantarkan jika 

kita membelinya. Tapi di sisi lain, kita belum mengetahui sama sekali kualitas barang 

tersebut. 

Maka dari itu saya ingin mengetahui bagaimana minat pengguna facebook 

lain yang pernah mendapatkan iklan semacam itu, khususnya mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah yaitu, 

seberapa besar efektifitas iklan di facebook terhadap minat beli mahasiswa pada 

produk fashion? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian dalam studi ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan seberapa besar efektifitas iklan di facebook terhadap minat beli 

mahasiswa pada produk fashion. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi tentang efektifitas iklan 

di facebook bagi peneliti selanjutnya, dan juga mampu menambah kajian di 

bidang ilmu Komunikasi tentang efektifitas media massa. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini harapkan mampu memberikan saran atau kritikan kepada para 

pengguna facebook khususnya tentang efektifitas iklan di Facebook terhadap 

minat beli. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1. Efektifitas 

Menurut Linggar Anggoro, Efektifitas adalah kemampuan sebuah pesan 

humas untuk mencapai tujuannya, misalnya membangkitkan minat khalayak atas 

sesuatu produk, membuat konsumen mengetahui dan mengingat-ingat produk 

tertentu, mengajak mereka untuk datang ke toko, atau bahkan mendorong mereka 

untuk membelinya (Anggoro, 2000: 307). 

Widjaja dalam bukunya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat menyatakan 

bahwa efek adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil. Suatu 

kegiatan komunikasi akan mencapai basil apabila komunikasi itu memberikan efek 

yang berupa tanggapan (respond) dari komunikan terhadap messages (pesan-pesan) 

yang dilancarkan oleh komunikator. Efek dari suatu kegiatan komunikasi biasanya 

dapat diketahui dari reaksi arus balik (feed back) dari komunikan. Hasil pertama 

sebagai tolok ukur (criteria) adalah jumlah komunikan yang terjangkau yang berarti 

message  adalah sampai pada sasaran. namun komunikasi belum accepted sehingga 

belum melakukan action  sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komunikator 

(Widjaja, 2002: 87). 

Efektifitas adalah alat ukur tingkat keberhasilan suatu usaha guna mencapai 

apa yang menjadi tujuan. Soekarno. K. mengemukakan bahwa “efektifitas adalah 

pencapaian tujuan atau hasil yang dibagi-bagi tanpa menghiraukan faktor-faktor 
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tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lain-lain yang dikeluarkan atau 

digunakan.” (Soekarno. K, 1986:25) 

Agus Dharma menyatakan efektifitas dapat dilihat dari segi kualitas ketepatan 

waktu. Adapun criteria yang paling menonjol adalah keseluruhan prestasi, produksi, 

laba, dan kepuasan kerja pegawai. (Agus Dharma, 1992:143) 

The Liang Gie dalam kamus administrasi (1987:133) menyatakan efektifitas 

adalah keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang 

dikehendaki kalau seseorangmelakukan perbuatan. Dikatakan efektif kalau 

menimbulkan akibat atau efek sebagaimana yang dikehendaki. 

Efektifitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan 

dalam berkomunikasi. Menimbulkan tindakan nyata memang indikator efektifitas 

yang paling penting, karena untuk menimbulkan tindakan, kita harus terlebih dahalu 

berhasil menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau 

menumbuhkan hubungan baik. Tindakan adalah hasil komulatif seluruh proses 

komunikasi yang bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme 

yang terlihat dalam proses komunikasi, tapi juga faktor yang mempengaruhi perilaku 

manusia (Rahmat, 2000: 16). 

Dalam bukunya, Komunikasi Massa, Nurudin mengatakau bahwa efek 

berwujud pada tiga hal : 

1. Efek kognitif (pengetahuan) atau efek perubahan pikiran meliputi penibahan 

semula tidak mengerti meujadi mengerti, semula tidak paham menjadi 
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paham. 

2. Efek afektif (emasional dan perasaan) meliputi perubahan dari tidak 

senang menjadi senang. 

3. Efek behavioural (perubahan pada perilaku) meliputi perubahan dari 

tidak melakukan kemudian melakukan. 

Ada dua faktor utama yang menjadi penentu besar tidaknya faktor 

efek yang dilakukan suatu media : 

a. Faktor individu 

Faktor individu yang ikut berpengaruh pada proses penerimaan pesan lebih 

banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi. Faktor pribadi: yang ikut 

mempengaruhi proses komunikasi antara lain selective attention, 

selective perception dan selective retention, motivasi dan pengetahuan, 

kepercayaan, pendapat, nilai dan kebutuhan, pembujukan, kepribadian dan 

penyesuaian diri. 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang ikut mempengaruhi proses penerimaau pesan antara lain 

umur dan jenis kelamin, pendidikan dan latihan, pekerjaan dan 

pendapatan, agama dan tempat tinggal (Nurudin, 2003: 214-220) 
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E.2. Iklan 

E.2.1. Pengertian Iklan 

Dalam bukunya “Managemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia” Rheinald Khassali menjelaskan, secara sederhana iklan adalah sebagai 

informasi yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat 

suatu media. (Khassali, 1992:9) 

Namun dari pengertian tersebut, untuk membedakan dengan pengumuman 

biasa iklan iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Seperti 

yang dinyatakan oleh Frank F. Jefkins (dalam Khassali, 1992:9), bahwa iklan adalah 

sebagai kegiatan komunikasi massa, yaitu menyampaikan pesan-pesan yang 

berkenaan dengan produk melalui komunikasi persuasive yang ditujukan kepada 

masyarakat lewat suatu media agar seseorang menjadi terbujuk. Sebagai pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan lewat suatu iklan, untuk membedakan dari 

pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang agar membeli dan 

iklan juga merupakan salah satu bentuk dari aktifitas komunikasi. 

Iklan berperan penting dalam mendekatkan atau menarik konsumen, khalayak 

sasaran, masyarakat umum kearah lembaga suatu perusahaan yang diwakilinya, yaitu 

berupaya mempengaruhi persepsi dan opini masyarakat atau publik sasaran yang 

positif atau citra yang baik melalui pengenalan iklan dan cirri khas iklan tersebut. 

Iklan dalam kedudukannya sebagai usaha dari produsen yang berupaya 

merangsang perhatian, persepsi, sikap, dan perilaku konsumen sedemikian rupa, 



10 

 

sehingga tertarik untuk mengkonsumsi. Komunikasi yang terjalin secara tidak 

langsung dapat menanamkan unsur-unsur dalam menggunakan produk yang 

diiklankan sesuai dengan kebutuhan nyata. 

E.2.2. Tujuan Periklanan 

Iklan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Menyadarkan komunikan dan memberi informasi kepadanya tentang suatu 

barang atau jasa. 

2) Menimbulkan suatu perasaan suka akan barang atau jasa yang telah disajikan 

dalam iklan dalam diri komunikan. 

3) Meyakinkan komunikan akan kebenaran tentang apa yang dijanjikan dalam 

iklan agar komunikan berusaha untuk memiliki dan menggunakan barang atau 

jasa yang telah disampaikan melalui iklan. 

Maksud dari kegiatan periklanan adalah suatu kegiatan yang dapat 

menemukan sebuah ide-ide yang relevan untuk komunikan sehubungan dengan isi 

dan kegunaan informasi sehingga komunikan tergerak untuk bertindak. Ide-ide yang 

diajukan dalam iklan haruslah bersifat selektif terhadap daya tarik yang dapat 

diberikan oleh barang atau jasa yang diiklankan, yaitu motivasi daya yang menarik 

dan dapat menggunakan kebutuhan individu sebagai komunikan dengan barang atau 

jasa yang telah diiklankan tersebut. 

Pembuatan iklan dewasa ini seringkali menggunakan perempuan sebagai 

modelnya, mereka dieksploitasi sedemikian rupa bahkan tidak jarang konsep iklan 
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tersebut tidak ada korelasinya dengan produk yang diiklankan. Pengeksploitasian 

perempuan dalam iklan ini tentunya memiliki tujuan tertentu, dan tujuan itu pasti 

untuk menarik perhatian dari masyarakat terhadap barang atau produk yang 

diiklankan, sehingga dapat membujuk masyarakat untuk memiliki atau membeli 

produk yang diiklankan. Dengan kata lain tujuannya dalah bisnis. 

 
E.2.3. E-Marketing 

Definisi sederhana dari internet marketing (biasa disebut juga ‘online 

marketing’ atau ‘web marketing) adalah menjual barang atau jasa melalui media 

internet. Online marketing dilakukan sebagai bagian dari bisnis offline. Orang akan 

lebih familiar bila produk-produknya terdisplay dan dilengkapi dengan email yang 

bisa digunakan untuk melakukan pemesanan sebagaimana halnya fungsi catalog 

tercetak pada bisnis offline. 

Pengertian tentang 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 perusahaanuntuk 

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 
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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 

pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. 

Sedangkan menurut Strauss dan Frost (2001) e-marketing adalah penggunaan 

data dan 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. 
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c. Transaksi binis secara elektronik dan dengan biaya yang rendah. 

E-mail dan data files dapat dipindahkan kepada konsumen yang terpilih atau 

semua konsumen dalam hitungan detik. 

d. Jalur proses penjualan langsung dari produsen ke pengguna tanpa harus 

melewati jalur distribusi klasik. 

e. Dapat menambahkan produk untuk dipasarkan secara cepat dan melakukan 

perubahan dalam rencana penjualan dengan sangat cepat. 

f. Dapat melacak kegiatan penjualan yang sudah terjadi, langkah-langkahnya 

dan hasil yang didapat. 

g. Dapat mengawasi pesaing. 

h. Menciptakan dialog antara perusahaan dengan konsumen. 

i. Dapat mendistribusikan program dan informasi tentang produk melalui E-mail 

atau file transfer. 

 

E.3. Facebook 

Facebook merupakan salah satu program aplikasi dunia maya jaringan sosial 

berbasis internet. Pencetus dan pengembang aplikasi ini adalah Mark Zuckerberg, 

seorang mahasiswa Universitas Havard. Tujuan awal dari dikembangkannya 

facebook ini adalah sebagai media untuk saling mengenalantar mahasiswa Havard, 

saling mengenal jati diri teman-teman sekampusnya dengan tanpa harus bertatap 

muka secara langsung, mengingat jumlah mahasiswa yang begitu banyak. 
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Selanjutnya facebook dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas 

dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, semua orang yang 

mempunyai alamat email bisa mendaftar atau mempunyai akun di facebook. 

Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang 

tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis. 

Sekarang, melalui facebook ini kita bisa berkenalan dengan orang lain, 

berekspresi dengan cara memasang foto di profil kita, dan kita juga dapat 

berkomunikasi secara langsung dengan teman kita, secara on line tentunya, yang 

disebut dengan chatting. Serta tidak jarang kita menemukan teman-teman lama 

melalui facebook ini (http://onesetia82.wordpress.com/2011/08/04/rahasia-status-

biru-facebook/)  

E.3.1. Kelebihan atau Keunggulan Facebook 

Berikut ini adalah beberapa kelebihan facebook dibandingkan jejaring social 

lainnya: 

a. Umumnya data di facebook real, karena sebagai personal press release dan 

meningkatkan jaringan pertemanan. Baik itu teman baru atau teman lama, di 

dalam atau di luar negri, dan baik yang sudah dikenal ataupun teman baru. 

b. Updating data di facebook dapat dilakukan dengan mudah, bisa melalui 

personal computer, laptop, smartphone yang terhubung ke internet, dan 

handphone. 
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c. Tag atau penamaan yang saling terhubung untuk foto-foto, sehingga bisa 

menjadi media awal untuk saling berkomunikasi dengan teman-teman lama. 

d. Pengorganisasian untuk updating facebook lebih mudah, karena ada 

pemberitahuan (notifikasi) tentang banyak hal sehingga mudah 

untukmengetahui tambahan reaksi tenan-teman di facebook sejak log in yang 

terakhir. Notifikasi itu misalnya ada teman yang menyetujui untunk menjadi 

teman kita, teman yang mengomentari status kita, teman yang menulis pesan 

untuk kita, dan lain sebagainya. 

e. Dengan facebook dimungkinkan juga untuk chatting antara satu orang dengan 

orang yang lainnya. 

f. Bisa membuat grup yang kita inginkan, sehingga memudahkan untuk 

mengelompokkan rekan sesuai dengan klasifikasi tertentu. 

g. Dapat mengirim pesan. Dalam facebook ada tiga kategori pengiriman pesan, 

yaitu kirim ke satu orang, kirim ke semua anggota grup, dan kirim khusus 

untuk admin. 

h. Terdapat fasilitas wall-to-wall atau penulisan pada dinding, yaitu menuliskan 

pesan public ke teman facebook yang memungkinkan untuk memberikan nilai 

positif atas teman tersebut. 

i. Dapat mencari atau mengundang teman hanya dengan tahu emailnya, 

namanya, sekolahnya, atau informasi penting lainnya. 
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j. Dapat mengatur pertemuan melalui penggunaan fasilitas membuat acara 

(creat event) dan sekaligus juga dapat mengundang teman-teman yang 

dikehendaki. Dalam feature ini bisa membeerikan gambaran yang cukup 

menyeluruh tenyang acara yang akan diselenggarakan, misalnya, deskripsi 

acara, waktu acara, tempat acara, foto dan video, dan lain-lain. Selain itu, 

siapa saja teman yang bisa hadir, mungkin hadir, tidak bisa hadir, atau masih 

dalam konfirmasi juga dapat dilihat. 

k. Memungkinkan untuk mencari teman melalui fasilitas menu people you may 

know. Jadi kita bisa mencari orang yang belum menjadi teman kitadi facebook 

melalui fasilitas ini. 

l. Memungkinkan kita untuk melihat acara yang akan kita hadiri dan 

teman0teman facebook yang sedang berulang tahun, pada menu event dan 

birthday. 

m. Bisa membuka ruang kesempatan berkomunikasi lebih lanjutatau luas untuk 

pengembangan dan memperkuat proses jejaring sosial melalui menu 

application. Diantaranya untuk kampanye kegiatan sosial, games dan 

sebagainya. 

n. Memungkinkan memberikan informasi yang luas untuk press relase pribadi, 

terutama memberikan demokratisasi hubungan antar manusia. Hal ini 

dilakukan karena dalam facebook terdapat menu profil sub-menu info. 
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o. Terdapat update semacam press release atas semua kegiatan kita secara 

langsung. Apabila kita meng-update informasi yang berkaitan dengan diri 

kita, termasuk tentang suasana hati kita, hal ini bisa memberikan rasa 

kedekatan diantara teman-teman kita yang membacanya. Bahkan juga bisa 

saling memberikan masukan atau komentar. 

(http://kiki-aria.blogspot.com/2008/10/kelebihan-dan-kekurangan-facebook-

dan.html) 

 

E.3.2. Fungsi Jejaring Sosial Facebook 

1) Pencarian Teman / Friends Finder 

Pengguna dapat mencari kerabat atau teman lama maupun teman baru dan 

berkomunikasi dengan mudah. 

2) Media Massa 

Media massa dalam jejaring social fungsinya hampir sama dengan media 

konvensional kehidupan sehari-hari. Media massa ini digunakan sebagai 

pemberitahuan, pengenalan terhadap individu, kelompok atau pada 

komponen-komponen tertentu. Semakin banyak member atau anggota yang 

bergabung atau aktif kegiatan mereka, maka juga akan menambah wawasan 

serta pengaruh grup tersebut di dunia internet. 

3) Promosi / Sales 

Menggunakan layanan jejaring social sebagai sarana produk atau jasa 

sehingga membuat semua kegiatan komersil yang kita lakukan semakin 
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mudah dan konsumen cepat mengenali apa yang sudah perusahaan hasilkan 

dengan biaya promosi yang murah. 

 

E.4. Mahasiswa 

Tingkat pendidikan secara umum dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan 

Perguruan Tinggi. Jika dalam TK, SD, SMP,  dan SMA kita disebut sebagai sebutan 

mired atau siswa. Dalam perguruan tinggi kita disebut mahasiswa. Jika kita artikan 

satu-satu arti dari mahasiswa, yang pertama kita lihat dari gabungan kata antara maha 

yang berarti besar/agung, dan siswa yang artinya pelajar. Jadi bisa diartikan 

mahasiswa adalah pelajar yang diagungkan. 

Definisi lain mahasiswa adalah orang muda usia, miskin pengalaman. Getol 

membangun mimpi-mimpi besar, tapi tak juga bisa terhindar dari golongan selera 

sementara (temporal). Penampilannya sering ambiguous atau mengganda arti. Suatu 

saat bisa menjadi kawan partner kepentingan tertentu. Kepentingan pengusaha 

misalnya, tapi pada saat yang lain bisa menjadi perintang, bukan musuh bebuyutan 

bagi kepentingan yang serupa. (Muhadjir, 1992:12) 

Jika kita lihat lebih luas, bisa dikatakan sebagai siswa atau pelajar yang 

memiliki wawasan yang luas dan lebih sering ingin mengerti hal-hal baru. Di mana 

mahasiswa sendiri terdiri dari sekelompok orang (masyarakat) yang memiliki 

beberapa perbedaan pendapat dan pikiran. Dan jika dibandingkan dengan masyarakat 
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yang lain, mahasiswa lebih condong kepada yang namanya ambisi dalam 

membangun angan-angan dan pikiran yang dibangun. 

 

E.5. Produk Fashion 

a) Produk 

Produk adalah keluaran (output) yang diperoleh dari sebuah proses produksi 

(transformasi) dan merupakan pertambahan nilai dari bahan baku (material input) 

dan merupakan komoditi yang dijual perusahaan produsen pada konsumen. Ada juga 

pengertian lain untuk produk, yaitu segala hal yang dapat dipasarkan dan memuaskan 

konsumennya ketika dipakai atau digunakan. 

b) Fashion 

Fashion adalah benda-benda dan atribut yang dipakai manusia untuk 

mengidentifikasikan dirinya secara khusus dan kelompok sosialnya sebagai satu 

kesatuan dirinya dengan pikiran-pikiran atau pernyataan citra diri pribadi ataupun 

yang sifatnya komunal. Benda-benda tersebut bisa berarti gaya pakaian, rambut, 

kendaraan, atau apa saja yang dipandang sebagai indentitas diri pribadi atau 

kelompok. Fashion merupakan bagian terpenting dari gaya hidup suatu masyarakat. 

Fashion dapat berfariasi dalam masyarakat menurut umur, kelas social, generasi, 

pekerjaan dan geografi, serta dari waktu ke waktu.  

 

 

 



20 

 

E.6. Komunikasi Massa 

a) Komunikasi Massa 

Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa inggris, mass communication, 

kependekan dari mass media communication (komunikasi media massa). Artinya, 

komunikasi yang menggunakan media massa baik media massa cetak maupun media 

massa elektronik yang dihasilkan oleh teknologi modern. Selain itu, para pakar 

mempunyai pendapat yang beraneka mengenai definisi dari komunikasi massa. 

Dimulai yang paling sederhana seperti yang dikemukakan oleh Bittner (Ardianto dan 

Komala,2004: 3) yakni komunikasi massa adalah pesan yang di komunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. 

Definisi komunikasi massa yang lebih rinci di kemukakan oleh ahli 

komunikasi, yaitu menurut Gerbner  (Ardianto dan Komala, 2004: 3) komunikasi 

massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari 

arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. 

Sedangkan, menurut Wright bentuk komunikasi massa dapat dibedakan dari corak-

corak yang lama karena memiliki karakteristik utama sebagai berikut khalayak yang 

besar, heterogen dan anonim; pesan disampaikan secara terbuka, dapat mencapai 

banyak khalayak secara serentak, bersifat sekilas; komunikator cenderung berada atau 

bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar.   
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Dari beberapa definisi komunikasi massa tersebut Rakhmat (Ardianto dan 

Komala, 2004:5) merangkum mejadi komunikasi massa diartikan sebagai jenis 

komunikasi yang ditunjukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan 

anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak. 

b) Ciri Komunikasi Massa. 

Ciri-ciri komunikasi massa menurut Onong Efendi (1986) meliputi: 

1. Sifat Komunikator 

Karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka komunikator pada 

komunikasi masssa, seperti wartawan, sutradara, penyiar radio adalah 

komunikator keterlembagaan (institutionalized communicator). 

Media massa merupakan organisasi yang rumit, pesan-pesan yang sampai pada 

khalayak adalah hasil kerja kolektif, karena itu berhasil tidaknya komunikasi 

massa ditentukan oleh berbagai faktor yang tercatat dalam organisasi media 

massa. 

2. Sifat Media Massa 

Sifat media massa bergerak serempak cepat, yang dimaksud keserempakan 

(stimulanety). Di sini ialah kesempatan kontrak antara komunikator dengan 

komunikan yang jumlahnya sedemikian besar. Pada saat yang sama media massa 

dapat membuat khalayak secara serempak menaruh perhatian kepada pesan yang 

disampaikan oleh seorang komunikator. Media massa adalah cepat (rabid) dalam 
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arti kata memungkinkan pesan yang disampaikankepada banyak orang dalam 

waktu yang cepat. 

3. Sifat Pesan 

Sifat pesan melaui media massa adalah umum (public). Media massa adalah 

sarana menyampaikan pesan kepada khalayak bukan untuk sekelompok tertentu. 

Karena pesan komunikasi melalui media massa adalah sejenak (Transient), hanya 

untuk sajian seketika. 

4. Sifat Komunikasi 

Komunikasi massa ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relative besar, 

heterogen dan anonym. Berjumlah besar dalam artian, seberapa jauh dan luas 

media massa dapat menjangkau ke seluruh khalayak. 

Bersifat heterogen maksudnya adalah mereka bukan saja berada pada tempat yang 

berbeda-beda, tetapi juga berbeda satu sama lain dalam hal umur, pendidikan, 

pekerjaan, pengalaman, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Tetapi dalam arti 

heteroginitasnya yaitu terdapat pengelompokan komunikasi yang mempunyai 

minat yang sama terhadap suatu pesan diantaranya sekian banyak pesan yang 

disebabkan oleh media massa itu. Dengan kata lain, komunikan dan komunikasi 

massa adalah sejumlah orang yang “disatukan oleh minat yang sama dan terbuka 

bagi pengaktifan tujuan yang sama.” 

Komunikasi massa bersifat anonym, ialah komunikator juga tidak tahu apakah 

pesan yang disampaikan itu menarik atau tidak, mengikuti terus atau tidak. 
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5. Sifat Efek 

Efek komunikasi yang ditimbulkan pada komunikan tergantung pada tujuan 

komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar komunikan 

hanya tahu saja, atau agar komunikan berubah sikapnya dan pandangannya atau 

komunikan berubah tingkah lakunya? 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, yang menghasilkan 

teori two step flow of communication, para ahli berpendapat bahwa media massa 

tak mampu mengubah perilaku khalayak, perilaku khalayak berubah setelah pesan 

dari media massa itu diteruskan oleh “opinion leader” dengan komunikasi antar 

personal. 

c) Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut Onong Uchajana Efendi (1986) fungsi komunikasi massa adalah: 

1. Menyiarkan (to inform) 

2. Mendidik (educate) 

3. Menghibur (to entertain) 

Dari ketiga fungsi tersebut, mana yang utama tergantung pada jenis media 

tersebut. Kalau ada fungsi-fungsi lainnya seperti artikel yang mengandung 

pendidikan, cerita bersambung, cerita bergambar yang mengandung hiburan, 

hanyalah fungsi pelengkap saja tarhadap fungsi utama menyiarkan informasi. Ada 

sementara ahli yang menambahka fungsi lain terhadap fungsi media massa ini, 

umpamanya saja fungsi mempengaruhi (to Influence), fungsi membimbing (to 
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Guide), fungsi mengkritik (to Kritis) dan lain-lain. Tetapi semua itu hanyalah 

merupakan tambahan saja terhadap ketiga fungsi di atas. 

 

E.7. Teori AIDDA 

Wilbur Schraam membuat suatu rumusan tentang proses atau tahapan yang 

dialami seseorang pada saat ia mulai merasa tertarik pada sebuah program acara di 

televisi. Perhatian, ketertarikan, hasrat, keputusan, dan tindakan merupakan proses 

atau tahapan yang dilalui pemirsa pada saat menyaksikan sebuah tayangan.  Rumusan 

tersebut disebut dengan rumusan klasik AIDDA, yakni merupakan akronim dari kata-

kata sebagai berikut: 

 1. Attention (perhatiaan) 

 Merupakan proses mental ketika stimulasi atau rangkaian stimulus, 

menjadi menonjol pada saat stimulus lainnya melemah.  

2. Interest (tindakan) 

Kehendak yang tumbuh, baik dari manusia maupun yang muncul secara 

spontanitas diluar diri manusia terhadap suatu objek.  

3. Desire (Hasrat) 

    Hasrat merupakan keadaan rasional yang dipengaruhi perasaan yang timbul 

karena dorongan untuk masuk secara lebih mendalam pada permasalahan 

yang membutuhkan suatu pemecahan.  
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4. Decition (keputusan) 

 Memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang lebih dari satu. Khalayak 

akan mempertimbangkan untuk memilih dan kemudian akan mengambil 

keputusan.  

5. Action (tindakan) 

 Merupakan realisasi dari tindakan pengambilan keputusan.  

 (AW. Wijaya, 2000:20) 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

1. Efektifitas Iklan 

Menurut Linggar Anggoro, Efektifitas adalah kemampuan sebuah pesan 

humas untuk mencapai tujuannya, misalnya membangkitkan minat khalayak atas 

sesuatu produk, membrtat konsiunen mengetahui dan mengingat-ingat produk 

tertentu, mengajak mereka untuk datang ke toko, atau bahkan mendorong mereka 

untuk membelinya (Anggoro, 2000: 307). 

Dalam bukunya “Managemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di 

Indonesia” Rheinald Khassali menjelaskan, secara sederhana iklan adalah sebagai 

informasi yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat 

lewat suatu media. (Khassali, 1992:9) 

Maka efektifitas iklan adalah suatu pengaruh media yang mempunyai 

informasi tentang produk fashion terhadap masyarakat, khususnya Mahasiswa 
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UMM jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang mengikuti Semester Pendek (SP) 

pada bulan Juli s/d Agustus 2011. 

2. Iklan Facebook 

Iklan di facebook sendiri terbagi menjadi iklan legal dan iklan ilegal. Iklan 

legal adalah iklan yang resmi berhubungan atau bekerjasama dengan pihak 

facebook, sedangkan iklan ilegal adalah iklan yang dibuat atau dimunculkan 

melalui dinding dengan cara di tag atau ditandai. Iklan facebook disini merupakan 

iklan produk fashion yang disebarkan dalam bentuk foto-foto, yang ditawarkan 

kepada pemilik akun facebook. Dengan kata lain, mereka (produsen) bisa meng-

upload foto-foto produk mereka agar dapat dilihat oleh pengguna facebook 

lainnya. Sehingga pengguna facebook lainnya bisa tertarik untuk membelinya.  

3. Minat Beli 

Pengertian minat beli menurut Howard (1994) (Durianto dan Liana, 

2004:44) adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banya unit produk yang dibutuhkan pada 

periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental 

dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan 

merek tertentu.  
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4. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang muda usia, miskin pengalaman. Getol 

membangun mimpi-mimpi besar, tapi tak juga bisa terhindar dari golongan selera 

sementara (temporal). Penampilannya sering ambiguous atau mengganda arti. 

Suatu saat bisa menjadi kawan partner kepentingan tertentu. Kepentingan 

pengusaha misalnya, tapi pada saat yang lain bisa menjadi perintang, bukan 

musuh bebuyutan bagi kepentingan yang serupa. (Muhadjir, 1992:12) 

 

5. Produk Fashion 

Produk fashion adalah keluaran (output) fashion yang dikeluarkan dari 

sebuah proses produksi (transformasi) dan merupakan pertambahan nilai dari 

bahan baku (material input) dan merupakan komoditi yang dijual perusahaan 

kepada konsumen. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Kerlinger (1998: 51) adalah melekatkan arti 

pada suatu konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan 

atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. 

Berikut definisi operasional terbagi menjadi dua variabel yaitu: 

1. Variabel Efektifitas iklan 

a. Penilaian terhadap isi iklan di facebook 
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b. Keakurasian dan Kelengkapan pesan iklan di Facebook 

c. Kepercayaan pada produk yang ditawarkan/ diiklankan 

d. Penilaian terhadap barang yang di tawarkan/ diiklankan 

2. Variabel Minat beli 

a. Desire  

- Keinginan mendapatkan kepuasan (senang atau tidak senang) 

terhadap produk yang ditawarkan melalui iklan di facebook 

b. Interest 

- Kehendak yang tumbuh, baik dari manusia maupun yang muncul 

secara spontanitas diluar diri manusia terhadap suatu objek.   

c. Action  

- Mengambil tindakan dengan membeli dan memakai produk yang 

ditawarkan melalui iklan di facebook. 

 

H. HIPOTESIS 

Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang 

dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variable-variabel yang 

dinyatakan dalam hipotesis statistiknya sebagai berikut : 

H0 = Tidak ada pengaruh dan hubungan antara efektifitas iklan dan minat beli  

Ha = Ada pengaruh dan hubungan antara efektifitas iklan dan minat beli  
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I. METODE PENELITIAN 

I.1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan 

melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang 

tertentu secara faktual dan cermat. 

Statistik yang digunakan untuk analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis yang membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2006: 21) 

 
I.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya 

Tlogomas No. 246, Malang 

 
I.3. Populasi dan Sampel 

I.3.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karatreristik tertentu yang diterapakan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:72). Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa UMM  jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang 
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mengikuti Kuliah Semester Pendek (SP) dan memenuhi kriteria populasi yang 

ditentukan. Berikut kriteria populasi dalam penelitian ini: 

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang sedang mengitkuti kuliah Semester 

Pendek (SP). 

2. Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang pernah melihat iklan di Facebook dan 

membuka alamat situsnya. 

3. Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang pernah membeli produk dari iklan di 

Facebook. 

Jadi penentuan populasi dalam penelitian ini paling tidak harus memenuhi 

kriteria populasi untuk nomor 1 dan 2. Karena mahasiswa yang dijadikan populasi 

harus mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM yang sudah pernah melihat iklan di 

Facebook dan membuka alamat situsnya. Sedangkan pada kriteria nomor 3 hanyalah 

sebagai pelengkap saja, karena dalam penelitian ini peneliti hanya mencari tahu dari 

minat beli mahasiswa tersebut. Oleh karena itu peneliti sebelum menetapkan jumlah 

populasi akan melakukan pra survey terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pra survey 

peneliti menemukan 42 orang mahasiswa yang sesuai dengan kriteria populasi. Jadi 

jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 orang mahasiswa yang sedang 

mengikuti Semester Pendek (SP) pada bulan Juli s/d Agustus 2011 

I.3.2. Sampel 

Menurut Winarsunu (2004), sampel merupakan sebagian kecil individu yang 

dijadikan wakil dalam penelitian. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 
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sebagian dari wakil populasi, karena jumlah dari populasi ini kurang dari 100, maka 

dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel Total Sampling. Arikunto 

(2002:134) memberikan pedoman untuk menentukan besarnya sampel dari suatu 

populasi yaitu: bila populasinya dibawah 100 sebaiknya diambil semua untuk 

dijadikan sampel. Jadi banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 42 orang 

mahasiswa 

I.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Dan kuesioner itu sendiri diberikan kepada responden untuk 

mendapatkan data tentang seberapa besar efektifitas iklan di facebook terhadap 

minat beli mahasiswa pada produk fashion. (Sugiyono, 2006:142) 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini hanya sebagai pelengkap dalam mengumpukan 

data yang tersedia secara tertulis. Penyajian data berupa data tertulis yang 

berkaitan dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mengikuti Semester Pendek 

(SP) pada bulan Juli s/d Agustus 2011. 
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I.5. Teknik Analis Data 

Analisis data merupakan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data berdasarkan variable dan jenis 

responden, mentabulasikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumsan masalah (Sugiono, 2006:169). Berikut analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Korelasi Sederhana 

    Rumus korelasi Pearson (r) menunjukkan kuatnya hubungan antara 

variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y). Adapun rumus korelasi 

Pearson adalah sebagai berikut : 

})(y{n })({
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   Keterangan: 

    n = Banyaknya sampel 

    x = Variabel bebas 

    y = Variabel terikat 

    r  = Korelasi 

2.  Regresi Sederhana 

    Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, berikut ini diberikan rumus regresi linier Sederhana : 

Y = a + bx 
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   Dimana :  

    a = konstanta 

    x  = efektifitas iklan di facebook 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan skala likert untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2006: 93) dengan kriteria sistem skor, 

yaitu: 

  SS = Sangat Setuju  diberi skor 4 

  S   = Setuju   diberi skor 3 

  RG= Ragu-ragu  diberi skor 2 

  TS  = Tidak Setuju   diberi skor 1 

 

I.6. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrument, suatu  instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. (Arikunto,2002 : 144) 

Dalam penelitian ini instrument penelitian berupa pernyataan yang 

disusun berdasarkan konsep variabel dan indikatornya. Kemudian instrument ini 

dimintakan tanggapan kepada responden dengan cara memberikan nilai (skor) 
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pada masing-masig butir pernyataan. Validitas instrument ditentukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor yang diperoleh masing-masig butir pernyataan. 

Validitas instrument ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang 

diperoleh masing masing butir pernyataan dengan skor total. Skor total adalah 

jumlah dari semua skor pernyataan. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai 

korelasi adalah Pearson Product Moments yang dirumuskan sebagai berikut : 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

=
2222xy

YYnXXn

YX-XYn
r  

rxy  = Korelasi antara variabel X dan Y  

X = Skor butir  

Y = Skor total butir  

n = Jumlah Responden 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, ditetapkan sama (Arikunto, 

2002:154) 

Untuk mengetahui alat ukur reliabel atau tidak dalam penelitian ini diuji 

dengan rumus Alpha. Adapun rumusnya adalah: 
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r11 = Reliabilitas instrument  

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ  = Jumlah varians butir  

      ∑ 2
1σ  = Varians total 


