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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Pemasaran 

“Komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik,” 

atau terlalu luas, misalnya “Komunikasi adalah interaksi antara dua 

makhluk hidup atau lebih,” sehingga para peserta ini mungkin termasuk 

hewan, tanaman, dan bahkan jin (Mulyana, 2007: 46). 

Berdasarkan definisi Lasswell dapat diturunkan lima unsur 

komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: “Who Says What 

In Which Channel To Whom With What Effect?” Atau Siapa Mengatakan 

Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? 

(Mulyana, 2007: 69). 

Komunikasi dipakai diberbagai jenis bidang dalam kehidupan sehari-

hari. Hampir seluruh kegiatan yang manusia jalani menyelipkan komunikasi 

didalamnya walaupun mungkin bentuk komunikasinya berbeda. 

Menurut Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi 

yang yang selalu ada dalam setiap sistem komunikasi politik. “All of the 

functions performed in the political system, political socialization, and rule 

adjudication, are performed by means of communication” (Almond, 1976). 
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Komunikasi politik adalah penyampaian pesan-pesan politik. Komunikasi 

politik dalam pengertian praktis adalah pembicaraan atau “obrolan” tentang 

politik. Seperti saat kita mengobrol tentang Ketua RT, RW, Lurah/Kepala 

Desa, Camat, dan seterusnya hingga para menteri dan presiden, hakikatnya 

kita hakikatnya kita tengah melakukan komunikasi politik. 

Contoh lain yang membutuhkan komunikasi didalamnya adalah 

bisnis. Karena itulah muncul istilah komunikasi bisnis, yang dimaksudkan 

sebagai kegiatan komunikasi untuk urusan bisnis. Komunikasi bisnis adalah 

pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang 

disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. 

Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran informasi yang terus 

menerus. Lebih banyak bisnis diperluas, lebih besar tekanannya pada bisnis 

tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif bersama para 

pekerja dan dengan dunia di luar. Dengan demikian, bisnis dan komunikasi 

berjalan bergandengan tangan. 

Disini komunikasi lingkungan menjadi komponen yang terintegrasi 

dalam kebijakan. Definisi komunikasi lingkungan datang dari Robert Cox 

dalam bukunya Environmental Communication and the Public Sphere, 

mengemukakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana pragmatis dan 

konstitutif untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan kepada 

masyarakat, seperti halnya hubungan kita dengan alam semesta. Ini 

merupakan sebuahmedia simbolik yang digunakan untuk menciptakan 
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masalah lingkungan dan negosiasi perbedaan respon terhadap permasalah 

lingkungan yang terjadi. Dengan kata lain komunikasi lingkungan 

digunakan untuk menciptakan kesepahaman mengenai permasalahan 

lingkungan (Cox, 2010:20). 

Komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2008: 172) adalah 

“sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang 

produk dan merek yang dijual.” 

Strategi pemasaran banyak berkaitan dengan komunikasi. Periklanan 

merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi 

pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang 

harus dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus lebih dari 

sekedar memberikan informasi kepada khalayak. Periklanan harus mampu 

membujuk khalayak ramal agar berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan 

strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntungan. 

Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk-produk 

yang oleh departemen  pemasaran telah dirancang sedemikian rupa, 

sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginanpembeli. 

Singkatnya, periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan dan keputusan 

pembeli. 

Kegiatan komunikasi pemasaran itu mencakup: 1) memasang iklan 

(beriklan) di media massa (media advertising); 2) pemasaran langsung 

(direct marketing); 3) promosi penjualan (sales promotion); 4) penjualan 
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personal (personal selling); 5) pemasaran interaktif; dan 6) hubungan 

masyarakat (public relations) untuk mencapai komunikasi pemasaran yang 

lebih efektif (Morissan, 2010: 7). 

Komunikasi pemasaran terdiri dari beberapa elemen dasar. Yang 

pertama adalah dua elemen pelaku komunikasi, yaitu pengirim dan 

penerima sebagai subjek dan objek dalam komunikasi yang juga dapat 

berjalan sebaliknya, jadi baik penjual maupun pembeli dapat berperan 

sebagai penggagas komunikasi. Kedua adalah elemen alat komunikasi, yaitu 

pesan dan media sebagai perantara komunikasi. Ketiga adalah elemen 

fungsi komunikasi utama, yaitu penyandian, penafsiran, tanggapan, dan 

umpan balik. Yang terakhir adalah elemen pengganggu, yaitu kegaduhan 

yang berupa pesan-pesan acak yang akan mengganggu proses komunikasi 

untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif, maka pelaku komunikasi 

harus dapat meminimalisir elemen pengganggu ini 

Kotler, dalam Sutisna (2002: 264) mengajukan 5 kondisi kondisi agar 

pertukaran dapat terjadi yaitu: 

(1) Terdapat sedikitnya dua pihak; (2) Masing-masing pihak memiliki 

sesuatu yang berharga bagi pihak lain; (3) Masing-masing pihak mampu 

berkomunikasi dan melakukan penyerahan; (4) Masing-masing pihak bebas 

menerima atau menolak tawaran pertukaran dan (5) Masing-masing pihak 

yakin bahwa berunding dengan lain adalah layak danbermanfaat. 

Menurut philip Kotler (2005 : 254) alat promosi antara lain: 

1. Advertising (Periklanan) 
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Advertising adalah komunikasi massa melalui media surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan media lain atau komunikasi langsung yang 

didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis (bussiness-to-bussiness) 

maupun pemakai akhir. 

2. Personal selling (Penjualan perorangan) 

Personal selling yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara 

seorang penjual dengan calon pembelinya (person-to-person 

communication). Dalam hal ini, penjual berupaya untukmembantu atau 

membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. 

3. Sales promotion (Promosi penjualan) 

Sales promotion terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba 

merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau 

terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. 

4. Public relation (Publisitas) 

Public relation yaitu sesuatu yang merangkim keseluruhan komunikasi 

yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi 

dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai-tujuan spesifik 

yang berlandaskan pada saling pengertian. 

5. Direct Selling (Penjualan Langsung) 

Direct Selling adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan 

maksud untuk menimbulkan tanggapan dan atau transaksi penjualan. 
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2.2 Online Shop Sebagai Metode Periklanan 

Dalam melakukan proses komunikasi dari komunikator kepada 

komunikan banyak cara (metode) yang ditempuh, hal ini tergantung pada 

macam-macam tingkat pengetahuan, pendidikan, sosial budaya dan latar 

belakang dari komunikan sehingga komunikator harus dapat melihat metode 

atau cara apa yang akan dipakai supaya pesan yang disampaikan mengenai 

sasaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari metode 

komunikasi adalah:  

1.  Jurnalistik, adalah suatu pengelolaan laporan harian yang menarik 

minat khalayak mulai dari peliputannya sampai penyebarannya kepada 

masyarakat. Dalam perkembangannya, surat kabar sebagai sarana 

jurnalistik dan dapat mencapai hal secara massal itu oleh kaum idealis 

dipergunakan untuk melakukan kontrol sosial. Kegiatan jurnalistik 

tidak hanya untuk surat kabar saja, melainkan untuk radio dan teevisi 

juga. 

2. Hubungan masyarakat, menurut Howard Bonham, Vice Chairman, 

American National red Cross menyatakan bahwa public relations 

adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik 

yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau 

suatu organisasi/badan. 

3. Propaganda, adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk 

membentuk perseps, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan 
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memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang 

dikehendaki pelaku propaganda. 

4. Perang urat saraf, adalah suatu proses komunikasi saling melakukan 

kegiatan propaganda antara seorang figur politik dengan figur politik 

lain, antara suatu kelompokdengan kelompok lain, dan antara suatu 

negara dengan negara lain, dengan tujuan untuk saling menekan 

danmenjatuhkan nama orang atau kelompok atau negara lain tersebut. 

Bagaimana caranya memusnahkan semangat juang musuh, dan 

sebaliknya bagaimana membangkitkan semangat juang jajaran sendiri. 

5. Advertising, Menurut Ralph S.Alexander, iklan atau advertising dapat 

didefinisikan sebagai “any paid form ofnonpersonal communcation 

about anorganization, product, service, or idea by an identified 

sponsor” (setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu 

organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang 

diketahui). Adapun maksud „dobayar‟ pada definisi tersebut 

menunjukkan fakta bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan 

pada umumnya harus dibeli. Maksud kata „nonpersonal, berarti suatu 

iklan melibatkan media massa (TV, radio, majalah, koran) yang dapat 

mengirimkan pesan kepada sejumlah besar kelompok individu pada 

saat bersamaan. Dengan demikian, sifat nonpersonal iklan berarti pada 

umumnya tidak tersedia kesempatan untuk mendapatkan umpan balik 

yang segera dari penerimaan pesan (kecuali dalam hal direct response 

advertising) (M.A. Morissan, 2010: 17-18). 
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Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan 

paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan karena daya jangkaunya 

yang luas. Iklan juga menjadi instrumen promosi yang sangat penting, 

khususnya nagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang 

ditujukan kepadamasyarakat luas. 

Ada berbagai jenis iklan dari berbagai jenis dari media lama ataupun 

baru. Secara garis besar media iklan dapat dikelompokkan menjadi tiga 

bagian, yaitu iklan cetak, iklan media elektronik dan iklan media luar 

ruangan. 

1. Iklan Media Cetak 

Dalam sejarahnya , yang mencakup surat kabar dan majalah telah 

menjadi media iklan tertua. Selama bertahun-tahun, pada awal 

kelahirannya, kedua media tersebut bahkan menjadi satu-satunya media 

massa yang tersedia bagi para pemasang iklan. Dewasa ini, surat kabar 

dan majalah terus memenuhi kebutuhan audiensnya dengan berbagai 

ketertarikan, minat dan gaya hidup termasu juga kebutuhan kalangan 

industri (bisnis) dan profesi. Surat kabar dan majalah adalah media 

yang hidupnya bergantung pada iklan. Tanpa dukungan iklan kedua 

media cetak itu tidak mungkin bertahan (Morissan, 2010). 

Beberapabentuk media iklan yang termasuk dalam media iklan yang 

termasuk dalam iklan media cetak diantaranya adalah : 
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a. Iklan Koran/Surat Kabar, iklan yang muncul disurat kabar dapat 

dibagi ke dalam beberapa kategori yang mencakup iklan display, 

iklan baris, iklan khusus, dan sisipan. 

b. Iklan Majalah, iklan dalam majalah sebenarnya hampir sama 

dengan koran, perbedaanya banyak terlihat pada bentuk yang 

berbeda, bahan kertas lebih eksklusif, desain layout, dan biasanya 

memiliki segmen pasar tertentu dan terbit sebulan sekali. 

c. Brosur/Pamflet/flyer, merupakan media iklan yang dicetak berisi 

berbagai hal secara rinci mengenai produk yang ditawarkan. 

Brosur/pamflet ini bisa berbentuk selembar kertas yang dicetak 

bolak-balik, satu muka saja ataupun berbentuk buku kecil tidak 

dijilid (dilipat), bisa terdiri dari satu halaman saja, dua halaman, 

ataupun empat halaman. Ada yang terdiri satu lipatan, dua lipatan 

atau lebih. 

d. Poster, merupakan media iklan yang dicetak satu muka saja dan 

biasanya detempel di tempat-tempat strategis. Poster biasanya 

dibaca oleh orang-orang yang bergerak, sedangkan brosur bisa 

dibaca sambil duduk dan dibagikan di tempat-tempat publik. 

e. Dll. 

 

2. Iklan Media Penyiaran 

Dewasa ini, media penyiaran telah menjadi media yang sangat penting 

dan dominan bagi pemasang iklan. Media ini juga menjadi sumber 
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informasi dan hiburan utama masyaraka, namun harga iklanjuga bisa 

lebih mahal daripada media cetak. Beberapa contoh iklan media 

penyiaran diantarannya adalah : 

a. Iklan Televisi, merupakan iklan yang ditayangkanmelalui media 

televisi, iklan ini berisi gambar dan suara dalam bentuk audio-

video yang biasanya memiliki durasi sekitar 15-3- detik. 

b. Iklan Radio, merupakan iklan yang disiarkan melalui media radio, 

memiliki durasi yang hampir samadengan iklan telivisi namun 

hanya berisi suara/audio saja. 

c. Iklan Internet, internet adalah juga media beriklan baru, iklan di 

Internet memiliki beeberapa bentuk atau format iklan yang 

mencakup spanduk (banner), sponsorship, pop-up, iklan sela, 

webcasting, dan link. Dan saat ini sudah berkembang pesat 

melalui internet lewat media sosial yaitu online shop. 

3. Iklan Luar Ruang 

Merupakan berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan 

seperti, jalan, pasar, terminal, dan tempat publik lainnya. Beberapa 

contoh media iklan luar ruang diantaranya : 

a. Billboard, adalah salah satu bentuk promosi iklan luar yang 

berbentuk seperti poster namun memiliki ukuran yang cukup besar, 

biasanya dipasang ditempat-tempat pubik yang ramai. Selain 

billboard yang dicetak dari bahan MMT, saat ini juga sudah 

muncul digital billboard atau yang sering disebut videotron, bahkan 
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ada juga yang berupa iklan berjalan atau mobile billboard, yaitu 

billboard yang dipasang di media transportasi seperti mobil, kereta 

atau yang lainnya. 

b. Baliho, adalah media promosi yang digunakan untuk memberitakan 

informasi event atau kegiatan yang berbuhungan dengan 

masyarakat, selain itu baliho juga digunakan untuk mengiklankan 

suatu produk baru. Billboard dan baliho sebenarnya hampir sama, 

namun baliho memiliki ukuran yang lebih kecil dan 

pemasangannya tidak serumit billboard. 

c. Spanduk, adalah media prompsi yang biasanya terbuat dari kain 

ataupun MMT yang dipasang secara membentang di pinggir jalan 

maupun lokasi usaha. 

d. Dll. 

 

2.3  Iklan Dalam Media Online 

Media sosial adalah teknologi yang mobile dan berbasis Web, yang 

mendorong interaksi di antara pihak-pihak yang menggunakannya. 

Meskipun media jejaring sosial banyak ragamnya, Facebook, Twitter dan 

Instagram merupakan beberapa jejaring sosial yang menonjol. Melalui 

jejaring sosial orang bertukar konten dan sesuatu yang bernilai maupun 

produk yang mereka sukai. Perkembangan media sosial ini secara tidak 

langsung mendukung menjamurnya online shop di Indonesia. 
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Dari survei APJJI (2016), menunjukkan jenis konten internet yang 

diakses oleh masyarakat Indonesia salah satunya media sosial dalam hal ini 

tercatat mencapai 97,4%. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan konten 

hiburan yang hasilnya sebanyak 96,8%. Lebih mendalam konten media 

sosial yang sering dikunjungi salah satunya Instagram berada diposisi kedua 

setelah Facebook dengan persentase 15% atau 19,9 juta. 

Menurut Susan&Stephen dalam (Apriliyani, 2015) online shop berasal 

dari kata Online yaitu aktifitas mengakses internet dan shopping yaitu 

belanja. Diketahui jumlah pengguna Instagram adalah sekitar 200 juta. 

Menunjukkan berapa banyakpasar yang dimiliki oleh pebisnis online di 

Instagram. Tidak hanya sampai disitu, terdapat 60 juta foto yang diuanggah 

setiap harinya yang kemudian menghasilkan 1,6 miliar likes. Tidak heran, 

apabila banyak brand yang merambah ke Instagram, dan toko-toko online 

juga bertabur di Instagram. Dalam survei yang dilakukan oleh situs 

8commerce, terdapat hasil paling tinggi yaitu 51,54% memilih Instagram 

sebagai situs yang paling sering dituju untuk belanja online (Blue Pen, 

2016) 

Barang-barang yang dijual hampir semua ada di Instagram seperti 

pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, barang elektronik, hingga 

makanan ringan dijajakan dalam situs jejaring sosial tersebut. Bagi penjual 

online di Instagram, aplikasi medium sosial Instagram menjadi tools yang 

bermanfaat untuk memasarkan sebuah produk agar dikenal lebih luas. Dan 

omzet yang didapatkan oleh pembisnis online di Instagram bisa mencapai 
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1. Pembeli tidak perlu mengelilingi sebuah mal untuk mencari informasi 

diskon atau promo karena pembeli hanya perlu menggunakan satu klik 

untuk melakukannya. 

2. Pembeli dengan mudah menemukan barang-barang yang diincarnya 

tanpa perlu mencarinya hingga seluruh pelosok kota. Pembeli hanya 

tinggal memasukkan kata kunci barang incaran di Search for user akan 

menampilkan semua toko online yang menjual barang yang diincar. 

3. Online shop menawarkan pilihan yang lebih beragam daripada toko 

offline pada pelanggan. 

4. Konsumer bisa menghemat tenaga dan waktu dengan belanja online 

daripada offline. 

 

2.4  Macam-macam Efek Iklan 

Menurtu Steven M. Chaffe (dalam Ardianto, 2004: 49) efek media 

massa dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu 

efek media massa yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri. 

Pendekatan kedua yaitu dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada 

diri khalayak yaitu komunikasi massa yang berupa perubahan sikap, 

perasaan, perilaku  atau dengan istilah lain dikenal sebagai perubahan 

kognitif, afektif dan behavioral. 

a) Pendekatan pertama yaitu efek media massa yang berkaitan dengan 

pesan atau media massa itu sendiri terdiri dari : 

1. Efek Ekonomi 
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Kehadiran media massa ditengah kehidupan manusia dapat 

menumbuhkan berbagai usaha produksi, distribusi dan konsumsi 

jasa media massa. 

2. Efek sosial 

Efek sosial berkaitan dengan perubahan pada struktur atau interaksi 

sosial sebagai akibat dari kehadiran media massa. Sebagai contoh 

misalnya kehadiran televisi dapat meningkatkan status dari 

pemiliknya. 

3. Penjadwalan kegiatan sehari-hari 

Terjadinya penjadwalan kegiatan sehari-hari, misalnya sebelum 

pergi ke kantor, masyarakat kota akan lebih dahulu melihat siaran 

berita ditelevisi. 

4. Efek hilangnya perasaan tidak nyaman 

Orang menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhn 

psikologisnya dengan tujuan menghilangkan perasaan tidak 

nyaman, misalnya untuk menghilangkan perasaan kesepian, marah, 

kesal, kecewa dan sebagainya. 

5. Efek menumbuhkan perasaan tertentu 

Kehadiran media massa bukan saja dapat menghilangkan perasaan 

tidak nyaman pada diri seseorang tetapi juga dapat menumbuhkan 

perasaan tertentu. Terkadang seseorang akan mempunyai perasaan 

positif dan negatif terhadap media tertentu. Tumbunya perasaan 
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senang atau percaya pada suatu media massa tertentu erat kaitannya 

dengan pengalaman individu bersama media massa tersebut. 

b) Pendekatan kedua yaitu dengan melihat jenis perubahan yang terjadi 

pada khalayak terdiri dari: 

1. Efek Kognitif 

Efek kognoitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang 

sikapnya informatif bagin dirinya. Efek kognoitif membahas 

tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam 

mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan 

keterampilan kognitifnya. Menurut Mc Luhan (Ardianto, 2007:52), 

media massa adalah perpanjangan alat indera manusia. Dengan 

media massa, khalayak memperoleh informasi tentang benda, 

orang atau tempat yang belum pernah dikunjungi secara langsung. 

Realitasnya yang ditampilkan  oleh media massa adalah realitas 

yang telah diseleksi. 

Efek prososial kognitif adalah bagaimana media massa 

memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Banyak 

orang memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu 

bidang yang diminatinya dari berita dan opini yang ditampilkan 

dalam media massa, sehingga media massa itu menjadi sumber 

informasi dan rujukan bagi pembaca. 

2. Efek Afeksi 
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Efek afektif kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif tujuan 

komunikasi masa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang 

sesuatu, tetapi lebih dari itu khalayak diharapkan dapat turut 

merasakan perasan iba, sedih, gembira, marah dan sebagainya. 

Dengan kata lain efek afektif menekankan pada aspek perasaan dan 

kebutuhan mencapai tingkat emosional tertentu. 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan yang dapat diamati. 

Efek behavioral tidak sama pada setiap orang. Belajar dari media 

massa tidak tergantung hanya pada unsur stimulus yang ada pada 

media massa saja. Menurut teori belajar sosial dari Bandura, orang 

cenderung meniru perilaku yang diamatinya. Stimulus menjadi 

teladan untuk perilakunya. 

 

Advertising juga merupakan bentuk komunikasi, maka konsep 

pemasarannya harus menarik perhatian, membangkitkan rasa suka,dan 

mempercayai. Hal ini adalah efek yang akan dialami oleh konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2009: 179) menjelaskan Teori AIDDA 

(Attention, Interest, Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang harus 

mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan 

mengambil tindakan. Teori ini menyampaikan akan kualitas dari pesan yang 

baik. 
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Definisi diatas dapat diimplikasikan bahwa AIDDA (Attention, 

Interest, Desire, and Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan yang 

ideal kepada konsumen di mana melalui suatu tahapan yang terdiri dari 

perhatian (Attention/Awareness), ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan 

mengambil tindakan (Action). Hal ini di mana seorang pemasar harus 

menyadari bahwa yang disajikan seorang pemasar harus menyadari bahwa 

pesan yang disajikan tentang AIDDA, yaitu : 

1. Perhatian (Atention) 

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat 

menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang 

disampaikan.perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada 

calon konsumen atau konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal 

tersebut dapat dikemukakan lewat tulisan dan gambar yang menonjol 

dan jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, dan mempunyai 

karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian merupakan suatu 

langkah awal bagiperusahaan dimana pesan tersebut akan dikenal, 

diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan 

sebagai proses awareness / kesadaran akan adanya produk yang 

disampaikan ke konsumen (Kotler dan Keller 2009: 178). 

2. Ketertarikan (Interest) 

Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin 

tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih 

seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik 
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perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan (Kotler dan Keller 

2009; 178). 

3. Keinginan (Desire) 

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan motif dan 

motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian 

dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional. Hal ini di 

mana motif rasional mempertimbankan konsumen akan keuntungan dan 

kerugian yang didapatkan, sedangkan motif emosioanl terjadi akibat 

emosi akan pembelian produk. 

4. Keputusan (Decision) 

Keputusan adalah fase dimana calon pembeli sudah merasa yakin akan 

keputusannya, apakah ia akhirnya akan bertindak menolak atau 

menerima produk yag ditawarkan. 

5. Tindakan (Action) 

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga 

terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang 

ditawarkan (Kotler dan Keller, 2009:178). 

 Teori ini digunakan atas dasar efektif tidaknya suatu iklan tergantung pada 

pencapaian tujuan pembuat iklan itu sendiri. Tujuan iklan adalah menarik 

khalayak untuk membeli sebuah produk yang dapat dijelaskan melalui 

beberapa tingkatan yang sebagaimana ada dalam teori AIDDA. Menurut 

teori ini, proses pentahapan komunikasi hendaknya dimulai dengan cara 

membangkitkan perhatian terlebih dahulu (Kasali, 1995: 83). 
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2.5 Perilaku Konsumtif Sebagai Efek Terpaan Iklan 

Efek dalam komunikasi merupakan hasil yang dicapai dari sebuah 

proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Media massa 

secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Bukti 

sederhana terjadi pada seorang remaja laki-laki yang mengenakan topi yang 

dipakai actor dalam suatu tayngan komdesi televsi. Anak-anak lainnya pun 

dengan segera memakainya. Budaya sosial dan politik dipengaruhi media 

massa (agee, 2011). 

Kehadiran iklan dalam kehidupan masyarakat mampu menggiring 

seseorang untuk bertindak konsumtif. Karenanya, seperti yang dikatakan 

oleh Mulyana (dalam, Sumartono, 2002), tidak mungkin menghilangkan 

pengaruh negatif iklan itu sama sekali. Menurutnya, yang dapat dilakukan 

adalah memikirkan kembali prioritas-prioritas tersebut secara sadar dan 

rasional. Artinya, prioritas kebutuhan tersebut harus dipertimbangkan, 

apakah betul-betul membutuhkan barang atau jasa yang diiklankan atau 

hanya sekedar menginginkannya. Sebab sering terjadi keinginan untuk 

memperoleh sesuatu barang atau jasa bukan didasarkan oleh kebutuhan, 

tetapi sekedar simbol status agar kelihatan lebih keren di mata orang lain.  

Menurut Sumartono (2002), gaya hidup konsumtif merupakan suatu 

tindakan menggunakan suatu produk secara tidak tuntas. Artinya belum 

habis suatu produk dipakai, seseorang telah menggunakan produk lain 

dengan fungsi yang sama. Hal ini tentunya akan menghabiskan pengeluaran 

individu lebih banyak. 
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Lebih lanjut, definisi konsep perilaku konsumtif menurut Sumartono 

(2002) amatlah variatif, tetapi pada intinya muara dari pengertian perilaku 

konsumtif adalah membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan 

dasar kebutuhan pokok. Secara operasional, indikator perilaku konsumtif 

yaitu : 

1. Membeli produk karena iming-iming hadiah. 

Individu membeli suatu barang karena adanya hadiah yang ditawarkan 

jika membeli barang tersebut. 

2. Membeli produk karena kemasannya menarik. 

Individu sangat mudah terbujuk untuk membeli produk yang 

dibungkus dengan rapidan dihias dengan warna-warna yang menarik. 

Artinya motivasi untuk membeli produk tersebut hanya karena produk 

tersebut dibungkus dengan rapi dan menarik. 

3. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. 

Individu mempunyai keinginan membeli yang tinggi, karena pada 

umumnya individu mempenyuai ciri khas dalam berpakaian, berdandan, 

gaya rambut, dan sebagainya dengan tujuan agar individu selalu 

berpenampilanyang dapat menarik perhatian orang lain. Individu 

membelanjakan uangnya lebih banyak untuk menunjang penampilan 

diri. 

4. Membeli produk atas pertimbangan harga. 
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Individu cenderung berperilaku yang ditandakan oleh adanya kehidupan 

mewah sehingga cenderung menggunakan segala hal yang dianggap 

paling mewah. 

5. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. 

Individu mempunyai kemampuan membeli yang tinggi baik dalam 

berpakaia, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya sehingga hal 

tersebut dapat menunjang sifat eksklusif dengan barang yang mahal dan 

memberi kesan berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan 

membeli suatu produk dapat memberikan symbol status agar kelihatan 

lebih keren dimata orang lain. 

6. Memakai produk unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan. 

Individu cenderung meniru perilaku tokoh yang diidolakannya dalam 

bentuk menggunakan segala sesuatu yang dapat dipakai tokoh idolanya. 

Individu juga cenderung memakai dan mencoba produk yang 

ditawarkan bila ia mengidolakan publik figure produk tersebut. 

7. Membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya 

diri yang tinggi. 

Individu sangat terdorong untuk mencoba suatu produk karena mereka 

percaya apa yang dikatakan oleh iklan yaitu dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri. 

8. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda). 
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Individu akan cenderung menggunakan produk sejenis sama dengan 

merek yang lain dari produk sebelumnya ia gunakan, meskipun produk 

tersebut belum habis dipakainya. 

 

2.6 Perempuan dan Perilaku Konsumtif 

 Berdasarkan pendekatan psikologi konsumen, khususnya 

perempuan merupakan kelompok konsumen yang memiliki karakteristik 

khas seperti mudah tertarik pada mode, mudah terbujuk iklan dan rayuan 

penjual, tidak hemat, kurang realistik, romantis dan impulsif. Karakteristik 

ini tampaknya memudahkan mereka terjerat dalam perilaku membeli kurang 

efisien. 

 Hadipranata (dalam Lina & Rosyid, 1997) mengatakan bahwa 

remaja putri memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berperilaku 

konsumtif dibandingkan dengan remaja putra. Sebelumnya, Reynold, Scott, 

dan Warshaw (1973) mengatakan bahwa remaja putri membelanjakan 

uangnya lebih banyak untuk keperluan menunjang penampilan diri seperti: 

sepatu, pakaian, kosmetik dan aksesoris serta alat-alat yang dapat membantu 

memelihara kecantikan dan penampilan dirinya. 

 Mahasiswi memiliki kemampuan membeli cukup tinggi, karena 

pada masa ini mahasiswi kebanyakan membelanjakan uangnya untuk 

keperluan yang erat hubungannya dengan keperluan penampilannya. Hilda 

(2015) menyatakan hobby berbelanja atau shopping pada mahasiswi 
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menjadi persoalan psikologis, ketika perilaku pembelian yang dilakukan 

sudah sampai pada taraf impulsive buying, artinya pembelian yang 

dilakukan tidak rasional. Persoalan tersebut menjadi bertambah serius 

apabila  perilaku pembelian sudah mencapai extreme impulsive buying atau 

pembelian yang dilakukan hanya untuk berfoya-foya, pamer  dan 

pemborosan. 

2.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Bila berbicara tentang  perilaku konsumtif, maka tidak lepas dari 

masalah proses keputusan pembelian. Perilaku konsumtif menurut Kotler 

(1996) dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: 

a. Faktor budaya memliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap 

perilaku. Faktor budaya antara lain terdiri dari: 

1. Peran Budaya. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang  

paling mendasar. Seorang  anak mendapatkan kumpulan 

nilai,persepsi, prefensi, dan periaku dari keluarganya dan lembaga-

lembag penting lain. 

2. Sub budaya. Setiap budaya terdiri dari sub yag lebih kecil yang 

memeberikan ciri-ciri sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. 

Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah 

geografis. 

3. Kelas sosial pembeli. Pada dasarnya emua masyarakat memiliki 

strata sosial. Strata terebut biasanya terbentuk sistem kasta dimana 
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anggota kasta  yang berbeda dibesarkan dengan peran terntenu dan 

dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Stratifikasi lebih 

sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial. 

b. Faktor sosial 

Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial antara lain: 

1. Kelompok Acuan. Individu sangat  dipengaruhi oleh kelompok 

acuan mereka sekurang-kurangny dalam tiga hal. Kelompok acuan 

menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya baru. Mereka 

juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang dan 

menciptakan tekanan untuk mengetahui apa yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merk actual seseorang. Tingat 

pengaruh kelompok acuan terhadap produk dan merk berbeda-

beda, pengaruh utama atas pilihan merk dalam barang-barang 

seperti perabot dan pakaian. 

2. Keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan telah menjadi pbyek 

penelitian yang ekstensif. Anggota keluarga merupakan kelompok 

acuan primer yang paling berpengaruh. Keluarga primer terdii dari 

orang tua dan saudara kandung. Dari orang tua individu 

mendapatkan orientasi atas agama, politik, ekonomi, ambisi 

peribadi, harga diri, dan cinta, meskipun pembeli tidan berinteraksi 
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secara intesif dengan keluarganya maka pengaruh keluarga 

terhadap perilaku pembeli dapat tetap signifikan. 

3. Peran dan Status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran akan mempengaruhi 

beberapa perilaku pembelian. Setiap peran memiliki status. 

Individu memilih produk yang mengkomunikasikan peran dan 

status mereka dalam masyarakat. 

c. Faktor pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

karakteristik pribadi tersebut terdiri dari: 

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup. Orang membeli barang dan jasa 

yang berbeda sepanjang hidupnya. Tahap siklus hidup, situasi 

keuangan dan minat produk berbeda-beda dalam masing-masing 

kelompok. Pemasar sering memilih kelompok berdasarkan siklus  

hidup sebagai sasaran mereka, beberapa peneliti baru telah 

mengidentifikasikan tahap siklus hidup psikologis. Orang dewasa 

mengalami “perjalanan dan transformasi” sepanjang perjalanan 

hidupnya. Pemasar memberikan perhatian yang besar pada situasi 

hidup yang berubah, bercerai dan dampak mereka terhadap 

perilaku konsumtif. 

2. Pekerjaan. Pekerjan seseorang juga mempengaruhi pola 

konsumsinya. Pekerja kerah biru akan membeli pakaian kerja, 

sepeatu kerja. Direktur perusahaan akan membeli pakaian yang 
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mahal, perjalanan dengan pesawat udara. Pemasar berusha 

mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat  di atas 

rata-rata atas produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan 

dapat mengkhususkan produkny ntuk kelompok pekerjaan tertentu. 

3. Keadaan Ekonomi. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang  

dapat dibelanjakan (tingkat, kestabilan, pola, waktu) tabungan dan 

aktiva (presentase yang lancar atau likuid), hutang, kemampuan 

untuk meminjam dan sikap atas belanja dan menabung. Pemasar 

barang-barang yang  peka terhadap harga terus memperhatikan 

trend penghasilan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Jika 

indikator ekonomi menandakan resesi, pemasar dapat mengambil 

langkh-langkah untuk merancang ulang, melakukan penempatan 

ulang, dan menetapkan kembali harga produk sehingga mereka 

dapat terus menawarkan nilai pada pelanggaran sasaran. 

4. Gaya Hidup. Orang-orang yang berasal  dari sub budaya, kelas 

sosial dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang 

berbeda. Gaya hidup individu merupakan bola hidup di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang”, yang berinteraksi 

dengan likungannya. Pemasar mencari  hubungan antara produk 

dan gaya hidup kelompok. Misalnya sebuah pabrik computer 

menemukan sebagian besar pembeli komputer berorientasi pada 
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prestasi, sehingga pemasar dapat mengarahkan merk pada gaya 

hidup achiever.  Copywriter iklan kemudian dapat menggunakan 

kata-kata dan symbol yang menarik bagi achiever. 

5. Kepribadian dan Konsep Diri. Setiap orang memiliki kepribadian 

yang bebeda yang mempengaruhi perilaku pembelian. Kepribadian 

merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang 

yang menyebabkan tanggapan dan relative konsisten dan bertahan 

lama terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan 

dengan menggunakan ciri-ciri seperti percaya diri, dominasi 

otonomi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan 

kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat menjadi variabel yang 

berguna dalam menganalisa perilaku konsumen. Jika jenis 

kepribadian dengan pilihan produk atau merk yang berkaitan 

dengan kepribadian adalah konsep diri (citra pribadi) seseorang. 

Pemasar berusaha mengemangkan citra merk yang sesuai dengan 

citra pribadi sasaran. 

d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian dipengaruhi oleh enam faktor psikologis utama yaitu: 

1. Motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, merupakan kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu 

bertindak atau berbuat. Setiap orang selalu mempunyai motivasi 

untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya, 
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motivasi juga merupakan dasar dorongan pembelin atau 

penggunaan terhadap suatu produk. 

2. Persepsi. Individu yang termotivasi pasti akan siap bereaksi, tapi 

bagaimana individu yang termotivasi tersebut bertindak? Adalah 

dipengaruhi oleh persepsi mengenai situasi dan kondisi tempat ia 

tinggal. Perbedan persepsi konsumen akan menciptkan proses 

pengamatan dalam melakukan pembelian atau penggunaan barang 

atau jasa. 

3. Konsep Diri. Konsep diri dapat didefinisikan sebagai cara 

bagaimana seeorang dapat melihat dirinya sendiri dalam waktu 

tertentu sebagai gambaran tentang apa yang dipikirkannya. Setiap 

orang memiliki suatu konsep tentang dirinya yang berbeda-beda, 

sehingga memungkinkan adanya pandangan-pandangan atau 

persepsi yang berbeda-beda pula terhdap suatu produk, baik berupa 

barang ataupun jasa. 

4. Kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

dan sifat-sifat yang ada dalam diri individu yang sangat 

berpengaruh pada perubahan-perubahan perilakunya. Kepribadian 

konsumen sangat ditentukan oleh faktor internl dirinya, seperti 

motif, IQ, emosi spiritualitas, maupun persepsi dan faktor-faktor 

eksternal, seperti lingkungan fisik , keluarga, masyarakat. Pada 

dasarnya kepribadian mempengaruhi persepsi dan perilaku 

membeli. 
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5. Pengalaman Belajar. Belajar sebagai suatu proses yang membawa 

perubahan dalam performance sebagai akibat dari latihan atau 

pengalaman sebelumnya. Jadi perilaku konsumen dapat dipelajari 

karena dipengaruhi oleh pengalama dan proses latihan. 

6. Sikap dan Keyakinan . Sikap merupakan suatu penilaian kognitif 

seeorang terhadap suka atau tidak suka. Secara emosional 

tindakannya cenderung kearah berbagai objek dan ide. 

Terdapat tiga komponen sikap. Kepercayaan merek adalah komponen 

kognitif dari sikap, evaluasi merek adalah komponen afektif atau perasaan, 

dan maksud untuk membeli adalah komponen konatif atau tindakan. 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “di bawah” dan 

“thesa” yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. 

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

yang merupakan jawaban sementara masalah penelitian sebagai berikut: 

Hi: Terdapat Pengaruh terpaan online shop di medium sosial Instagram pada 

perilaku konsumtif mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh terpaan online shop di medium sosial 

Instagram pada perilaku konsumtif mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) 

 

2.9 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (variabel bebas) yakni variabel yang mempengaruhi 

(Hamidi, 2010:139 ). Variabel bebas dalam penelitian adalah terpaan 

online shop di medium sosial Instagram (variabel X). 

2. Variabel Dependen (variabel terikat, tak bebas) yakni variabel yang 

dipengaruhi ( Hamidi, 2010:139 ). Variabel terikat dalam penelitian 

adalah perilaku konsumtif ( variabel Y). 

 

2.10 Definisi Konseptual 

Peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan 

secara  tepat fenomena yang hendak diteliti yang disebut konsep. Definisi 

konseptual merupakan batas terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian, sehinggan tujuan dan arahnya tidak 

menyimpang. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 

1. Terpaan online shop di media sosial Instagram (Variabel X). 
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Terpaan iklan yang secara konseptual didefinisikan sebagai kegiatan 

dimana konsumen berinteraksi dengan pesan dari pemasar melalui 

iklan. Dihubungkan dengan teori terpaan iklan maka variabel 

independen mengandung poin penting menegenai frekuensi, intensitas, 

dan durasi. Serta teori efek media massa, serta formula AIDDA. 

2. Perilaku Konsumtif (Variabel Y) 

Menurut Sumartono (2002), definisi kensep perilaku konsumtif amatlah 

variatif, tetapi pada intinya muara dari pengertian perilaku konsumtif 

adalah membeli barang  tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas 

dasar kebutuhan pokok.  

 

2.11 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel 

diukur. Dengan melihat definisi operasional variabel suatu penelitian, maka 

seseorang peneliti akan mengetahui suatu variabel yang akan diteliti (M. 

Singarimbun dan Sofian Effendi, 2001: 23). 

Tabel 2.1 Operasional variabe Penelitian 

Variabel Sub variabel 

dimensi 

Indikator Skala 

 

 

Frekuensi  Mengakses 

Instagram 

Interval 
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Terpaan online 

shop di medium 

sosial Instagram 

dalam sehari 

 Berapa kali 

melihat iklan 

online shop 

 

Kognitif  Mengetahui 

informasi 

mengenai iklan 

di Instagram 

Interval  

Durasi  Lama waktu 

melihat online 

shop di 

Instagram 

 Waktu melihat 

sebuah produk 

di online shop  

Interval 

Afektif  Ingin 

mengetahui 

produk online 

shop 

Interval  

Intensitas  Perhatian 

terhadap online 

shop di 

Interval 



42 
 

Instagram 

Attention  Menyukai 

konsep 

penjualan 

online shop 

Interval 

 

Perilaku 

Konsumtif 

Interest  Perasaan 

ketertarikan 

lebih jauh 

terhadap online 

shop 

Interval  

Desire  Keinginan 

pembelian 

mempertimban

gkan motifasi 

rasional dan 

emosional 

Interval  

 

 

Action 

 Pengambilan 

keputusan 

pembelian 

Interval  

Konatif  Ingin 

membeliki 

produk online 

shop 

Interval  
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 Bertindak 

untuk membeli 

Kecenderungan 

perilaku konsumtif  

 Membeli 

produk demi 

menjaga 

penampilan diri 

dan gengsi. 

 Membeli 

produk hanya 

sekedar  

menjaga simbol 

status. 

 Munculnya 

penilaian 

bahwa membeli 

produk dengan  

harga mahal 

akan 

menimbulkan 

rasa percaya 

diri yang 

tinggi. 

 Mencoba lebih 

Interval  
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dari dua produk 

sejenis (merek 

berbeda). 

 

 

 


