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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Di zaman modern seperti saat ini, segala sesuatu berkembang dengan 

sangat pesat termasuk juga teknologi komunikasi dan informasi. Yang 

cukup berkembang fenomenal adalah kemunculan internet. Internet 

memberikan perangkat praktis untuk menjadi penerbit tingkat dunia, yang 

dengan sendirinya merupakan sebuah perkembangan revulusioner. Ia juga 

memberikan kekuatan besar bagi anggota audien perorangan, yang dapat 

menemukan informasi-informasi yang sebelumnya tidak tersedia dan 

melakukan kontrol terhadap pesan-pesan yang akan terekspos padanya 

(Werner, 2009 : 445). 

Perkembangan ini membuat akses menjadi mudah untuk 

berkomunikas satu sama lain. Dari segi penggunanya yang besar mulai dari 

anak-anak sampai orang lanjut usia dapat langsung mengaksesnya. Tapi 

juga tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi yang semakin 

mutakhir ini mempunyai dampak yang positif dan juga dampak negatif. Di 

Indonesia juga perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini 

sangat dimanfaatkan sekali oleh masyarakat khususnya dalam bidang 
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ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Dan bisa dikatakan, perlahan-lahan 

mulai mengubah pola gaya hidup dan pola pemikiran masyarakat. 

Selain itu teknologi komunikasi hardware seperti handphone juga 

berkembang pesat sejak tahun 2010. Di indonesia sendiri teknologi 

smartphone sangat diminati semenjak kemunculannya. Smartphone sendiri 

adalah sejenis handphone yang kemampuannya lebih tinggi dibandingkan 

handphone biasa. Dengan teknologi yang lebih canggih dan juga terdapat 

aplikasi untuk menunjang proses komunikasi. Hal ini menjadikan 

smartphone sebagai sebuah kebutuhan bahkan gaya hidup bagi sebagian 

orang karena medium sosial yang dibutuhkan berada digenggaman mereka. 

Banyak media komunikasi yang sering digunakan oleh kebanyakan 

orang, seperti halnya media sosial. Seperti yang sudah ketahui medium 

sosial populer diawal tahun 2006 yaitu facebook, jejaring sosial yang 

didirikan oleh Mark Zuckerberg ini memungkinkan orang untuk berkenalan 

dan mengakses informasi. Tahun 2009 kemunculan Twitter ternyata 

menambah jumlah situs sosial bagi anak muda. Twitter menggunakan 

sistem mengikuti–tidak mengikuti (follow-unfollow), dimana kita dapat 

melihat status terbaru dari orang yang kita ikuti (follow) (Wikipedia, diakses 

23 Februari 2016). 

Salah satu aplikasi media sosial yang cukup populer belakangan ini 

adalah Instagram. Berdiri pada tahun 2010 merupakan sebuah teknologi 

startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk 
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smartphone. Nama instagram berasal dari kata ‘insta’ atau ‘instan’, seperti 

kamera palaroid yang pada masanya ebih dikenal dengan sebutan ‘foto 

instan’. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, 

sedangkan untuk kata ‘gram’ berasal dari kata ‘telegram’, dimana cara kerja 

telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sama halnya dengan Intagram yang mengunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan cepat. 

Dari kelebihan aplikasi tersebut membuat medium sosial instagram ini 

mempunyai hingga 400 juta pengguna. Masyarakat Indonesia juga banyak 

yang menggunakan Instagram, tercatat 22 juta lebih pengguna aktif 

instagram. Kebanyakan orang  menggunakan instagram untuk  membagikan 

momen foto yang kemudian bisa diberikan komentar dan ditandai ke orang-

orang tertentu. Selain itu terdapat mesin pencari didalamnya untuk 

menemukan informasi yang lebih detail dengan tanda pagar (hashtag) yang 

lebih memudahkan.  89%  pengguna instagram di Indonesia 17-34 tahun 

dan 63% penggunannya adalah wanita (Wijaya, 2016). 

Faktor utama yang berperan dalam pesatnya peningkatan pengguna 

Instagram di Indonesia adalah potensi e-commerce, atau transaksi jual-beli. 

sebabnya membuka toko atau menggelar lapak di dunia nyata akan 

mengeluarkan cukup banyak biaya dan juga mewajibkan pajak. Menurut 

survei APJII (2016), proporsi pengguna internet di Indonesia yang pernah 
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melakukan transaksi belanja online yaitu sebesar 63,5%. Pengguna internet 

diperoleh 89,7% mereka adalah mahasiswa (APJII, 2016). 

Pertumbuhan jumlah pelaku pembisnis online di Indonesia pun terus 

meningkat drastis setiap tahunnya. Menurut data milik Kementerian 

Komuikasi dan Informatika (Kominfo), pada taun 2015 tercatat sebesar 7,4 

juta orang sebagai online shopper. Dan pada tahun 2016 mencapai 8,7 juta 

online shopper. Dan nilai transaksi diprediksi mencapai US$ 4,89 Miliar 

pada tahun 2016 (Kominfo, 2015). 

Perilaku konsumtif menjadi salah satu budaya yang secara tidak sadar 

bertahan di Indonesia. Tetapi budaya konsumtif ini tidak dimiliki setiap 

warga negara Indonesia, mayoritas masyarakat yang bermukim di kawasan 

perkotaan berperilaku demikian. Dari segi peningkatan pelakunya, golongan 

usia remaja dan dewasa muda (siswa-siswi SMA / sederajat, mahasiswa-

mahasiswi, dan pria/wanita berusia hingga 40 tahun) merupakan golongan 

usia yang paling cepat menyerap budaya konsumtif. Pola konsumsi seperti 

ini terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat, meskipun dengan kadar 

yang berbeda-beda. Remaja merupakan salah satu contoh yang paling 

mudah terpengaruh dengan pola konsumsi yang berlebihan. 

Kalangan mahasiswi khususnya juga sering untuk berbelanja online, 

karena melihat dari lingkungan sekitarnya yang sering untuk belanja online. 

Terlalu sering mengakses Instagram juga menjadi pemicu rasa ingin 

membeli barang yang diinginkan. Juga banyak keuntungan yang dirasakan 
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dalam belanja online, Seperti hanya dengan menggunakan smartphone 

untuk mengkonfirmasi pembelian lalu melakukan pembayaran lewat bank 

yang saat ini juga dimudahkan dengan transaksi bank online, dan hanya 

menunggu dirumah barang yang dibeli. Dengan ingin menghemat waktu 

dan tenaga sangat di rasakan. 

Perilaku konsumtif para mahasiswi di Kota Malang tidak kalah 

dengan mahasiswi di kota-kota besar lainnya. Hal ini diperkuat lagi dengan 

gaya hidup para mahasiswi setempat yang semakin modis dan stylish baik 

itu dari cara berpakaian dan cara mereka mengkonsumsi barang. 

Kegiatan berbelanja online melalui instagram ini menjadi hal 

keseharian dan dapat dikatakan sebuah gaya hidup konsumtif karena sudah 

biasa dilakukan. Bahkan dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan 

mejadi ketergantungan. Dalam hal ini, penelitian dikhususkan pada medium 

sosial instagram untuk diamati secara seksama apakah instagram 

mempengaruhi seseorang menjadi lebih konsumtif atau tidak. Peneliti 

melakukan penelitian pada mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai objek 

penelitian,dikarenakan mahasiswi Ilmu Komunikasi sudah tidak asing lagi 

dengan medium sosial Intagram dan usia responden yang masih 

dikategorikan kawula muda dan juga pengalaman mahasiswa yang 

tergolong sering berbelanja online. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Adakah pengaruh terpaan online shop pada medium sosial Instagram 

terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dalm belanja online? 

b. Seberapa kuat pengaruh terpaan online shop pada medium sosial 

instgram terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dalam belanja online? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Ingin mengetahui besarnya pengaruh Instagram terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki kegunaan : 

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademis bagi pengembang ilmu komunikasi 

khususnya komunikasi pemasaran tentang penerapan AIDDA 

yang berkaitan dengan terpaan akun online shop di Instagram 

terhadap perilaku konsumtif mahasiswi. 

b. Secara praktis  diharapkan  memberikan kontribusi (kegunaan) 

berupa saran tentang pengaruh  penggunaan medium Instagram 

terhadap perilaku konsumtif dalam belanja online mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang 


