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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang                                  

Iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap 

digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan produk 

kepada konsumen.Situasi pasar yang kompetitif menjadikan tidak ada suatu 

bisnis yang mampu bertahan lama tanpa didukung oleh bauran komunikasi 

pemasaran semisal iklan yang efektif dan efisien.Iklan sebagai salah satu 

sarana pemasaran produk barang atau jasa harus mampu tampil menarik dan 

persuasif (Jefkins, 1997:15). 

Dalam membuat suatu karya iklan yang efektif agar mendapatkan 

respon positif dari khalayak, maka para pengiklan haruslah mengacu pada 

faktor-faktor periklanan yang efektif yang terlebih dahulu harus melakukan 

riset.Dimana riset ini dibagi menjadi dua diantaranya adalah riset media dan 

riset pesan. Dengan riset media kita akan mengetahui waktu-waktu yang 

efektif untuk menayangkan iklan dan waktu khalayak aktif menonton serta 

menggunakan riset pesan dengan melihat ukuran ingatan khalayak setelah 

iklan tersebut ditayangkan. 

Konsumtif adalah perilaku yang tidak lagi berdasarkan pada 

pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah 

mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi, artinya konsumen lebih 

memperhatikan penggunaan produk-produk dari merek-merek tertentu untuk 
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mendapatkan penghargaan, pujian, untuk meningkatkan kepercayaan diri, 

menjaga gengsi, menampilkan kehidupan mewah, karena iming-iming hadiah, 

karena konform dengan artis atau public figure, atau sekedar untuk menjaga 

simbol status tertentu dan cenderung mengabaikan manfaat dan kegunaan 

barang-barang yang dibeli tersebut, baik melalui belanja langsung maupun 

belanja yang menggunakan online shop. 

Kehadiran online shop telah mengubah cara seseorang untuk 

memudahkan pembelian, tanpa perlu repot antri, jauh-jauh datang ke toko 

untuk membeli barang yang diinginkan. Jika pada awalnya menyampaikan 

promosi dilakukan melalui brosur, spanduk, berkembang lagi sampai 

sekarang penyampaian pesan dilakukan melalui internet yang termasuk dalam 

media online. Internet merupakan salah satu media yang membuat seluruh 

dunia tersambung sehingga mendatangkan dampak sekaligus banyak manfaat.  

Blibli.com adalah salah satu E-commerce di Indonesia dengan konsep 

belanja online ala mall. Dengan konsep tersebut blibli mengharapkan 

masyarakat Indonesia yang terbiasa belanja di mall bisa menemukan barang 

yang mereka cari dengan mudah dan menyenangkan dimanapun dan 

kapanpun. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang 

merupakan anak perusahaan Djarum dibidang digital yang didirikan pada 

tahun 2010. Blili bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra 

logistik, banking partner serta merchant partner dengan standar tertentu 

untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan 

pengguna blibli. Saat ini Grup Djarum melalui Global Digital Prima 

https://id.wikipedia.org/wiki/E-commerce
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Global_Digital_Niaga&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Djarum
https://id.wikipedia.org/wiki/Djarum
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Digital_Prima_Ventures&action=edit&redlink=1
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Ventures (GDP) misalnya, membentuk inkubator bernama Merah Putih Inc, 

sebuah inkubator start-up lokal berbasis komunitas dan memberikan bantuan 

modal bagi start-up lokal yang inovatif. Kantor pusat Blibli bermarkas di 

Jakarta Barat dengan biaya infrastruktur seperti server dan jaringan hampir 

mencapai Rp 100 miliar. 

Karena kebutuhan masyarakat saat ini mengalami perubahan maka 

Blibli juga memanfaatkan media internet secara maximal untuk membangun 

hubungan antara pengiklan dan konsumen. Beberapa perusahaan 

menerapkan Blibli ini sebagai strategi bisnis, mengingat faktor kebutuhan 

terhadap komunikasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan 

teknologi.  

Untuk lebih menjangkau luas agar Blibli.com dikenal masyarakat 

luas, dikenal dari berbagai kalangan, salah satu yang digunakan adalah 

media online, dimana di dalamnya ditampilkan produk yang di iklankan 

melalui Blibli.com, dari mulai tas, kaos, baju, baik untuk orang dewasa, 

remaja, maupun anak-anak. Dalam media iklan online Blibli, dijelaskan pula 

bahan yang digunakan dan harga yang ditawarkan. 

Seperti halnya Blibli.com, OLX dimana terdapat lapak-

lapak  penjual yang menjajakan barang dagangannya dan lapak-lapak 

pembeli yang mencari  barang atau jasa yang dibutuhkannya. Yang 

membedakan Olx dengan model pasar  pada umumnya adalah bentuk dari 

tempat atau ruang yang digunakan untuk melakukan  proses jual-beli, 

ruang di Olx bersifat maya atau semu (tidak nyata), pertemuan  antara 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Digital_Prima_Ventures&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Merah_Putih_Inc&action=edit&redlink=1
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penjual dan pembeli di mediasi oleh keberadaan perangkat komunikasi dan 

informasi modern, perangkat ini berupa handphone, tablet, personal 

computer (PC), dan  modem yang terhubungkan dengan jaringan nirkabel. 

Terciptanya perdagangan antara  pengguna situs Olx tidak terlepas dari 

bagian atau elemen yang saling mendukung. 

Keunggulan dari Blibli.com adalah jangka waktu cicilan yang 

fleksibel, nikmati cicilan 0% dengan tenor 6 dan 12 bulan,   kenyamanan 

berbelanja online di lebih dari 1000 stores pilihan yang tergabung di 

Blibli.com, Praktis & efisien dan pembayaran lebih leluasa dengan beragam 

pilihan bank yang bekerja sama dengan Blibli.com. Produk yang di 

iklankan oleh Blibli sudah terkenal dan mempunyai kualitas bagus menarik 

dengan model-model yang tidak ketinggalan zaman, membuat banyak 

orang atau mahasiswa tertarik untuk ikut dalam bisnis atau memakainya, 

seperti halnya di kalangan mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2014, baik dari tas, baju maupun 

asseroris. Fenomena ini menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk 

melakukan pengamatan seberapa besar media iklan online Blibli.com 

dalam mendorong minat membeli di kalangan mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Adakah pengaruh antara keterapan melayari Blibli.com terhadap keputusan 

membeli di kalangan mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2014? 

2. Seberapa besar pengaruh melayari Blibli.com terhadap keputusan membeli 

di kalangan mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang Angkatan 2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterapan melayari Blibli.com 

terhadap keputusan membeli di kalangan mahasiswa Jurusan Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh melayari 

Blibli.com terhadap keputusan membeli di kalangan mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis dan 

menambah wawasan,  serta sebagai langkah untuk mengembangkan ilmu 

komunikasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa 

dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi khususnya yang 

menerapkan media online sebagai strategi bisnis dalam sebuah 

perusahaan. 

 


