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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi 

 Kehidupan sosial tidak akan terlepas dari proses komunikasi. Tanpa sebuah 

komunikasi, manusia tidak akan bisa melangsungkan kegiatannya. Komunikas i 

merupakan kegiatan pertukaran penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain 

yang dituju dengan maksud tertentu agar terjadi sebuah efek yang diharapkan 

sebelumnya. Dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Lasswell berpendapat 

bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah 

menjawab pertanyaan: Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What 

Effect? (Siapa, Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek 

Apa?). Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan 

kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-salura n 

tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud memberikan dampak 

atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diingikan komunikator.  

 Bidang-bidang komunikasi pun ada berbagai macam. Maksud dari bidang disini 

adalah aspek bidang kehidupan manusia itu sendiri, dimana diantara aspek kehidupan 

manusia berbeda antara bidang satu dengan lainnya. Bidang-bidang komunikas i 

tersebut mencakup komunikasi sosial, komunikasi organisasional, komunikasi bisnis, 

komunikasi politik, komunikasi dakwah, komunikasi internasional, komunikasi antar 

budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi tradisional, komunikasi kesehatan dan 

komunikasi pendidikan. Bidang komunikasi bisnis sebenarnya juga dapat mencakup 
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bidang komunikasi pemasaran karena dalam kegiatan komunikasi bisnis maupun 

komunikasi pemasaran pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif tetapi 

juga bersifat persuasif. Selain itu, komunikasi bisnis dan komunikasi pemasaran sama-

sama berperan dalam pembentukan pendapat dan sikap publik khususnya dalam 

membangun citra perusahaan. 

 Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk penyampaian pesan kepada 

publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar (Sutisna, 

2001). Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Sedangkan pengertian komunikas i 

pemasaran menurut Kotler (2007) adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, membujuk dan meningatkan konsumen secara 

langsung atau tidak langsung tentang produk dan merk yang mereka jual.  

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikas i 

pemasaran adalah suatu bentuk pendekatan pemasaran baru yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan kepada pelanggan dalam upaya membujuk dan mengingatkan konsumen 

mengenai produk dan merek  yang mereka jual guna mengembangkan hubungan 

perusahaan dengan konsumen sehingga dapat memelihara loyalitas konsumen. Seluruh 

usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian satu atau lebih tujuan-

tujuan yaitu membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk, menciptakan 

kesadaran akan merek, mendorong sikap positif terhadap produk dalam mempengaruhi 

niat (intensions). 

Pemasaran di era modern seperti saat ini tidak cukup dengan sekedar 

mengembangkan produk yang baik ataupun harga yang terjangkau, perusahaan juga 

perlu berkomunikasi dengan konsumen misalnya saja melalui promosi produknya 
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secara langsung ataupun menggunakan media massa. Kegiatan komunikasi pemasaran 

pun perlu dipilih agar sesuai dengan produk atau jasa yang dijualnya, agar mendapatkan 

efek yang diinginkan dari khalayak atau target market suatu perusahaan. Menurut 

Kotler (2007) bauran komunikasi pemasaran terdiri atas enam cara komunikasi utama 

yaitu iklan, promosi penjualan, acara khusus dan pengalaman, hubungan masyarakat 

dan pemberitaan, pemasaran langsung, penjualan pribadi. Dalam penelitian ini, bentuk 

komunikasi pemasaran yang digunakan adalah iklan. 

2.2. Iklan Dalam Komunikasi Pemasaran 

 Dalam kajian komunikasi, iklan adalah salah satu program dari komunikas i 

pemasaran. Dimana iklan merupakan bagian dari bauran promosi (promotion mix), 

sedangkan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix) yang 

meliputi product (barang/jasa), price (harga), place (distribusi) dan promotion (usaha 

peningkatan penjualan). Dalam bauran promosi sendiri dikenal ada lima unsur 

komunikasi yang utama yaitu: 

1. Advertising (Periklanan): Semua bentuk penyajian pesan-pesan penjualan yang 

bersifat nonpersonal, berupa penjualan tentang barang atau jasa yang dibayar 

oleh suatu perusahaan. 

2. Direct marketing (Pemasaran Langsung): Interaksi langsung dengan konsumen 

melalui penggunaan surat, telepon, fax, e-mail dan alat komunikasi nonpersonal 

lainnya untuk melakukan komunikasi secara langsung agar mendapat tanggapan 

dari calon konsumen. 

3. Personal selling (Promosi Pribadi): Interaksi langsung dengan satu atau 

beberapa calon pembeli dengan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, 

dan menerima pesanan dari pembeli. 
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4. Publicity/ Public Relations (Publisitas atau Hubungan Masyarakat): Berbagai 

macam program yang dibuat untuk memelihara, menciptakan, dan 

mengembangkan citra serta image perusahaan atau merek sebuah produk. 

5. Sales promotion (Promosi Penjualan): Berbagai bentuk insentif jangka pendek 

yang diberikan produsen untuk mendorong keinginan konsumen agar tertarik 

dan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

 Peran periklanan merupakan bagian untuk memenuhi fungsi pemasaran.Untuk 

dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka periklanan tentu saja tidak sekedar 

memberikan informasi kepada khalayak tapi juga ditujukan untuk mempengaruhi 

perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra konsumen yang berkaitan 

dengan suatu produk atau merek. Citra produk yang terbaik biasanya tercipta melalui 

kegiatan-kegiatan periklanan. Segmen pasar yang dipilih juga sangat menentukan corak 

periklanan yang akan diluncurkan atau media yang harus dipilih. 

Durianto (2003) iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan 

untuk membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan yang 

menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Secara sederhana Kasali (2007) 

mengartikan iklan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan 

iklan adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan 

untuk menyampaikan pesan yang mengandung unsur informatif, persuasif atau 

mempengaruhi khalayak yang dituju agar suatu produk yang dipasarkan pada iklannya 

mempengaruhi minat dan sikap seseorang. 
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2.3. Media Iklan 

 Yang dimaksud dengan media iklan adalah segala sarana komunikasi yang 

dipakai untuk menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Berdasarkan khalayak sasarannya, 

media terbagi menjadi dua yaitu: 

1.  Media massa : Media yang dituju pada khalayak luas, selain lingkungan sektor, 

industri, profesi atau entisitasnya sendiri. 

2. Media nonmassa : Media yang dituju pada khalayak terbatas di sekitar 

 sektor  industri, profesi atau entisitasnya sendiri. 

 Menurut medianya iklan dibagi dalam dua kategori besar yaitu: 

1. Above the line (lini atas) ialah jenis-jenis iklan yang disebarluaskan melalui 

media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio dan televisi.  

2. Below the line (lini bawah) adalah segala aktifitas promosi yang dilakukan di 

tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya  adalah merangkul 

konsumen supaya aware dengan suatu produk. Misalnya program bonus atau 

hadiah, event dan lain-lain. 

Hingga kini media iklan bertambah dengan adanya media baru, seperti media 

online antara lain blog, facebook, twitter, instagram, path dan lain sebagainya. 

2.4. Fungsi Iklan 

 Secara umum, periklanan dihargai karena dikenal sebagai pelaksana beragam 

fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya. Berikut 

fungsi- fungsi periklanan : 
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1. Informing (memberi informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilita s i 

penciptaan citra merek yang positif. 

2. Persuading (membujuk) 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk 

dan jasa yang diiklankan. 

3. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. 

Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan deengan produk yang diiklankan, 

dampak periklanan di masa lalu memungkinkan merek pengiklan untuk hadir 

di benak konsumen sebagai suatu kandidat merek yang akan dibeli. 

4. Adding Value (memberi nilai tambah) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi 

penawaran-penawaran mereka yaitu inovasi, penyempurnaan kualitas atau 

mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-

benar independen. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan 

merek dipandang sebagai lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi dan bisa 

lebih unggul dari tawaran pesaing.  

 

 

 

 

2.5. Terpaan Iklan 
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Menurut Effendy (1989) terpaan adalah: 

1. Keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-pesan yang 

disebarkan oleh media massa 

2. Keadaan terkena emulsi film oleh cahaya yang tersorot 

kepadanya 

Terpaan adalah tingkat konsumsi khalayak terhadap program televisi dan dapat 

melalui dari durasi yaitu berapa lama konsumsi yang dilakukan oleh pemirsa, serta 

frekuensi yaitu berapa kali pemirsa mengkonsumsi serta pengetahuan akan isi program 

yang diteliti (McQuail, 1993). Terpaan (exposure) menurut Terence (2003) secara 

sederhana adalah konsumen berinteraksi dengan pesan dari pemasar (mereka melihat 

iklan majalah, mendengar iklan radio dan lain-lain). 

Dalam hal ini sebuah perusahaan yang ingin melakukan promosi suatu produk 

harus melakukan bauran komunikasi pemasaran, jika perusahaan tersebut ingin produk 

atau mereknya dikenal dan diingat oleh khalayak, salah satunya dengan iklan. Terpaan 

terjadi ketika sebuah iklan ditempatkan sehingga pembeli prospektif dapat melihat 

(see), mendengar (hear) atau membaca (read) iklan tersebut (Rossiter, 1987). Terpaan 

terjadi ketika rangsangan yang datang berada dalam jangkauan sensor penerima kita 

(Hawkins, 2001). Semakin sering seseorang melihat iklan, semakin besar pula 

perhatian dari penonton. Seperti yang diungkapkan oleh Rakhmat (2002) “hal-hal yang 

disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian 

sehingga mempengaruhi bawah sadar kita”. 

Terpaan ditentukan dari frekuensi yang artinya seberapa sering iklan dilihat dan 

dibaca, intensitas yaitu seberapa jauh khalayak mengerti pesan iklan dan durasi atau 

seberapa lama khalayak memperhatikan suatu iklan. Sesering dan selama apapun 
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seseorang melihat atau membaca suatu iklan, belum tentu ia melihat iklan tersebut 

secara seksama (dari awal sampai akhir), bisa saja hanya sekilas atau sebagian (Wells, 

2000) 

Menurut Tom Brannan (2005), iklan memiliki kekuatan antara lain dapat 

memberikan beragam kreativitas yang dapat diimplementasikan melalui penglihatan, 

suara atau bahkan penciuman. Iklan mampu mengatasi pesan dan proposisi paling 

kompleks sekalipun. Kekuatan utama dari iklan terletak pada fakta bahwa iklan dibayar 

untuk publisitas, artinya kita dapat memilih media yang tepat untuk mencapai audiens 

sasaran, melaksanakan kampanye dan menyampaikan pesan secara tepat mengenai apa 

yang kita inginkan. 

Dalam Suyanto (2003) menjelaskan bahwa periklanan adalah penggunaan 

media bayaran oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif 

tentang produk (ide, barang, jasa) ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang 

kuat. Iklan bukan hanya untuk menjual suatu produk yang berbentuk barang, iklan juga 

dapat digunakan untuk mempromosikan jasa, event atau bahkan pesan yang tidak 

bersifat commercial seperti iklan layanan masyarakat. Jefkins (1997) menyatakan 

bahwa periklanan harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku 

sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak 

penjualan dan keuntungan. Iklan dapat dilakukan melalui berbagai media misalnya saja 

melalui media cetak, media elektronik ataupun media online. Kehadirannya sebagai 

kegiatan promosi oleh suatu perusahaan tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, 

tidak hanya melalui media cetak ataupun media elektronik iklan juga dapat kita jumpai 

di sepanjang jalan dalam bentuk spanduk, billboard bahkan selebaran yang dibagikan 

oleh pegawai perusahaan pengiklan. 
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Jika dilihat dari aspek non-verbal tayangan iklan juga bisa menjadi proses 

mediasi dalam pencapaian sebuah keinginan dan kebutuhan. Maka dari itu proses 

promosi iklan pasti akan melibatkan penonton atau biasa disebut pemirsa. Dengan 

adanya penonton atau pemirsa, maka akan tercipta sebuah perilaku atau sebuah dampak 

dari penayangan iklan tersebut. Maka peneliti pun mengaitkan dampak terpaan 

tayangan sebagai perilaku dan melibatkannya dengan kasus yang sedang diteliti yaitu 

terpaan iklan Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia”.  

Jaiz (2014) menjelaskan iklan memiliki beberapa manfaat, berikut ini manfaat 

dari iklan: 

1. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, 

konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk atau jasa yang pada 

gilirannya melahirkan adanya pilihan. 

2. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumen. 

Iklan-iklan yang secara keren tampil di hadapan masyarakat dengan ukuran 

besar dan logo yang cantik menimbulkan kepercayaan yang tinggi bahwa 

perusahaan yang membuatnya bonafid dan produknya bermutu. 

3. Iklan membuat orang kenal, ingat dan percaya terhadap produk atau jasa. 

2.6. Efek Terpaan Iklan 

 Suatu iklan baik komersil maupun korporat dipublikasikan tentunya diharapkan 

untuk memiliki suatu pengaruh atau efek. Berikut efek iklan menurut Hierarchy of 

effects’ steps : 

 

1. The message (pesan) Messages are sent / put unto effect (pesan disampaikan) 
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2. The messages are received (pesan diterima) Understandings are taken from 

them (pesan mulai dimengerti) The effects of these understandings on thought 

and attitude take place (pengaruh dari pengertian tersebut diimplementasikan 

melalui pemikiran dan sikap) 

3. A change behaviour follows (ada perubahan sikap yang mengikuti) 

Dalam melihat proses hierarchy of effects’ steps, maka peneliti pun 

menggunakan teori AIDDA untuk meneliti sebuah efek. Karena efektif tidaknya suatu 

iklan tergantung pada pencapaian tujuan pembuat iklan itu sendiri. Tujuan iklan sendiri 

ada beberapa tingkat seperti yang dipaparkan dalam model AIDDA. AIDDA 

merupakan akronim dari kata Attention (perhatian), Interest (minat), Desire 

(keinginan), Decision (keputusan) dan Action (tindakan) (Effendy, 1986).  

Definisi prinsip dari tujuan AIDDA diatas yaitu: 

1. Tujuan yang pertama dan paling mudah dicapai adalah perhatian (Attention) 

dari konsumen. Apabila iklan ditujukan untuk mendapatkan perhatian, 

efektifitasnya bisa dilihat dari seberapa banyak orang yang tahu tentang 

brand atau iklan Tokopedia dalam pemahaman iklan yang diiklankan. 

2. Tujuan yang kedua adalah menarik minat (Interest) konsumen terhadap 

layanan jual beli online yang diiklankan oleh Tokopedia. Dengan kata lain 

merangsang konsumen untuk membuat penilaian atau image yang positif 

tentang brand yang yang bersangkutan. Pada konteks ini efektifitas iklan 

bisa dilihat dari sejauh mana image konsumen berubah terhadap brand 

setelah iklan dipublikasikan. 

3. Tujuan ketiga dari iklan adalah menumbuhkan keinginan (Desire) dihati 

konsumen untuk membeli atau menggunakan brand yang dalam kasus ini 

adalah layanan jual beli online milik Tokopedia. Apabila tujuan ini yang 
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dipakai, tolak ukur efektifitas iklan adalah seberapa banyak konsumen yang 

mempunyai keinginan untuk menggunakan layanan jual beli online 

Tokopedia. 

4. (Decision) atau memutuskan adalah bahwa terpaan iklan Tokopedia 

mendorong konsumen merubah sikap dari tujuan sebelumnya sebelum 

melakukan tindakan pada layanan jual beli online Tokopedia. 

5. Tujuan iklan yang terakhir adalah merangsang konsumen untuk bertindak 

(Action) terhadap brand atau produk yang diiklankan atau pada hal ini 

adalah layanan jual beli online milik Tokopedia. 

 Teori AIDDA menurut Rakhmat (1986) merupakan suatu proses 

psikologi pada diri komunikan. Berdasarkan formula AIDDA ini, komunikas i 

persuasif didahului dengan upaya membangkitkan perhatian. Apabila ditinjau 

dari segi psikologisnya, maka komponen perubahan sikap yag terjadi pada diri 

manusia akibat terpaan pesan yaitu: 

a. Kognitif: Pesan yang disampaikan ditujukan pada pikiran komunikan. Hal 

ini dilakukan agar komunikan tahu dan paham akan pesan yang 

disampaikan. Hal ini sama dengan Attention dalam teori AIDDA. 

b. Afektif: Pada tahap ini tujuan komunikator tidak hanya supaya komunikan 

tergerak hatinya hingga timbul perasaan tertentu seperti minat yang muncul 

akibat adanya perhatian. 

c. Konatif (Behavioral): Dampak yang timbul adalah berupa tindakan atau 

kegiatan. Hal ini sudah bisa mulai dilihat pada proses pengambilan 

keputusan atau action. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan mengetahui 

sikap konsumen dengan mempertimbangkan definisi diatas yaitu seberapa 
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besar minat menggunakan layanan jual beli online Tokopedia setelah 

mendapatkan terpaan iklan. 

Tabel 2.1 

Kerangka Teoritis  

Tahap Model AIDDA Proses 

Tahap Kognitif Perhatian 

 

Kesadaran 

 

Pengetahuan 

Tahap Afektif Minat 

 

Keinginan 

 

Memutuskan 

Kesukaan 

 

Preferensi 

 

Keyakinan 

Tahap Konatif  

Tindakan 

 

Pembelian/penggunaan 

     (Sumber : diolah oleh peneliti dari model AIDDA) 

 Model diatas  seperti sebelumnya sudah dijelaskan maksudnya pada konsep 

AIDDA, bahwa tahapan kognitif yaitu perhatian anggota kelompok UMKM 

Perempuan Mandiri Sumber Perubahan pada iklan Tokopedia versi “Dimulai dari 

Tokopedia” akan menimbulkan daya tarik ataupun pemahaman terhadap iklan tersebut. 

Lalu beralih pada minat dengan tujuan setelah melihat iklan tersebut akan 

menumbuhkan penilaian konsumen pada brand atau produk atau dalam hal ini adalah 

sebuah layanan jual online, kemudian pada keinginan dalam diri yang mendorong untuk 

memutuskan keinginan itu akan dilaksanakan atau tidak. Hal tersebut menjadi tolak 

ukur apakah selanjutnya konsumen akan lebih memilih brand tersebut melalui iklan 

yang dilihat sebelumnya, lalu berakhir pada sebuah tindakan penggunaan yang berupa 
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dorongan kuat dari dalam diri konsumen untuk berupaya memilih dan kemudian 

menggunakan layanan jual beli online milik Tokopedia. 

2.7. Minat Memasarkan Produk Secara Online 

 2.7.1. Minat 

 Menurut Arikunto (2006), minat adalah kesadaran seseorang dalam 

sesuatu obyek, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya.  

Definisi lain mengatakan bahwa minat adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat 

mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan di dalam dan tampak di luar 

sebagai gerak-gerik. Dalam menjalankan fungsinya minat berhubungan erat 

dengan pikiran dan perasaan. Manusia  memberi corak dan menentukan sesudah 

memilih dan mengambil keputusan. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) minat 

adalah sebuah rencana atau sepertinya seseorang akan berperilaku dari suatu 

tertentu dengan cara-cara tertentu baik seseorang akan melakukannya atau 

tidak. 

Dari berbagai pengertian yang penulis cantumkan dapat diambil 

kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan tertarik pada sesuatu yang 

relatif tetap untuk lebih memperhatikan dan mengingat secara terus menerus 

yang diikuti rasa senang untuk memperoleh suatu kepuasan. Apabila kepuasan 

tersebut telah dirasakan manfaatnya, maka seseorang akan secara kontinuitas 

menggunakan. Sehingga, minat pemasaran online pada layanan Tokopedia 

adalah rasa ketertarikan oleh anggota kelompok UMKM Perempuan Mandiri 

Sumber perubahan untuk memasarkan produknya secara online pada layanan 

milik Tokopedia. Yang apabila dikaitkan dengan teori AIDDA, maka rasa 

ketertarikan ini diukur pada tahap Desire.  
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Ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu faktor yang timbul dari 

dalam diri individu, faktor motif sosial dan faktor emosional. Faktor-faktor yang 

menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong 

oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, 

perhargaan dari lingkungan dimana ia berada. 

3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam 

menaruh perhatian terhadap sesuat kegiatan atau objek tertentu. 

2.7.2. Pemasaran Online 

Saat ini marketing telah berkembang seiring dengan perkembangan 

teknologi. Aktivitas marketing atau yang biasa disebut dengan aktivitas 

pemasaran menjadi lebih luas dengan adanya internet. Penggunaan internet dan 

fasilitas yang ada di dalam internet untuk melakukan aktivitas marketing dikenal 

sebagai e-marketing. 

Menurut Kotler (2001) pemasaran online adalah pemasaran yang 

dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan 

konsumen dan penjual secara elektronik. Pemasaran online mempunya i 

berbagai manfaat bagi pembeli maupun penjual. Pembeli dapat memperoleh 

kenyamanan dengan akses yang mudah dan pilihan yang lebih lengkap, 

interaktif dan lebih cepat, serta memberi banyak akses dan informasi tentang 

suatu produk. Sedangkan untuk penjual akan tercipta hubungan yang efektif 

dengan konsumen serta dapat menekan biaya secara efektif dan efisien dengan 

tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa toko. 
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(https://www.academia.edu/7917215/Pengertian_Pemasaran_Online, diakses 

April 2017). 

Dari pengertian diatas, maka peneliti berpendapat bahwa pemasaran 

online adalah pemasaran secara online yang dilakukan melalui sistem komputer 

online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara 

elektronik atau juga bisa diartikan dengan kegiatan jual beli barang maupun jasa 

melalui layanan internet. 

2.8. Hipotesis 

Hipotesis menurut Kriyantono (2006) adalah pendapat yang kurang atau 

maksudnya bahwa hipotesis ini merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum 

tentu kebenarannya, masih harus diuji lebih dulu dan karenanya bersifat sementara atau 

dugaan awal. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004) yaitu 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Ada pengaruh antara terpaan iklan Tokopedia versi “Dimulai dari 

 Tokopedia” terhadap minat memasarkan produk secara online. 

Ho : Tidak ada pengaruh antara terpaan iklan Tokopedia versi “Dimula i 

 dari Tokopedia” terhadap minat memasarkan produk secara online. 

2.9. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan penelit i 

terhadap variabel yang akan diukur, diteliti dan digali datanya. Berikut adalah uraian 

definisi konseptual yang ingin diteliti oleh peneliti sesuai dengan ukuran teori atau 

konsep. 

2.9.1 Terpaan Iklan 
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 Sesuai dengan kajian teori, terpaan media adalah keadaan terkena pada 

khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa yang disesuaikan 

frekuensi diterpa media, durasi dan intensitas. Frekuensi yang artinya seberapa 

sering iklan dilihat dan dibaca, intensitas yaitu seberapa jauh khalayak mengert i 

pesan iklan dan durasi atau seberapa lama kahalayak memperhatikan suatu 

iklan. Banyak perusahaan salah satunya yaitu Tokopedia yang memanfaa tkan 

terpaan iklan sebagai salah satu bauran komunikasi pemasaran.  

Dengan beriklan di berbagai media massa, Tokopedia sebagai pengiklan 

atau komunikator ingin menyampaikan sebuah pesan yang ditujukan kepada 

masyarakat. Dimana semakin sering seseorang melihat iklan, semakin besar 

pula perhatian dari khalayak. Hal ini menurut peneliti memungkinkan 

timbulnya rasa atau minat dalam diri seseorang untuk memasarkan produk 

secara online pada jasa layanan online milik Tokopedia. 

2.9.2. Minat Memasarkan Produk Secara Online 

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih dan 

menggunakan suatu merek atau mengambil tindakan yang biasanya 

berhubungan dengan pembelian atau penggunaan yang diukur dengan tingkat 

kemungkinan seseorang melakukan tindakan tersebut. Menurut Johanes yang 

dikutip oleh Bimo Walgito (2004), menyatakan bahwa “Minat dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat Intrins ik 

adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari 

luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. 

Berdasarkan pendapat ini maka minat  intrinsik dapat timbul karena pengaruh 

sikap, persepsi prestasi belajar, jenis kelamin dan harapan bekerja. Sedangkan 
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minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang sosial ekonomi 

orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya. 

Dari uraian diatas, dugaan peneliti seseorang dapat memiliki minat 

memasarkan produk secara online pada jasa layanan online milik Tokopedia 

jika ia memiliki intensitas yang tinggi dalam melihat dan memahami pesan iklan 

yang disampaikan. 

2.10. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana mengukur 

suatu variabel. Untuk memperjelas variabel-variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat 

berdasarkan pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 

Definisi Operasional 

Variabel Indikator 

Variabel 

Item Variabel 

Terpaan Iklan 

Tokopedia (X) 

(William Wells, John 

Burnet, Sandra 

Moriarty,  2000) 

Frekuensi - Lebih dari 6 kali dalam seminggu 

- 4-5 kali dalam seminggu 

- 2-3 kali dalam seminggu 

- 1 kali dalam seminggu 

 Durasi 

 

- Menonton dari awal sampai akhir 

- Menonton sebagian saja 

- Menonton sekilas 

- Menonton tapi tidak memperhatikan 

 Intensitas 

 

- Tidak pernah diselingi kegiatan lain 

- Kadang (sesekali) diselingi kegiatan 

lain 

- Sering diselingi kegiatan lain 

- Selalu diselingi kegiatan lain 

- Memahami makna pesan iklan 
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Minat Memasarkan 

Produk Secara Online 

(Y) 

(Ferdinand Augusty, 

2006) 

Minat 

Transaksional 

- Tertarik untuk memasarkan produk 

secara online menggunakan layanan 

Tokopedia 

 Minat Refrensial - Mempromosikan dan 

merekomendasikan kepada orang lain 

mengenai layanan pemasaran online 

milik Tokopedia 

 Minat 

Preferensial 

- Memprioritaskan layanan pemasaran 

online Tokopedia ketika ingin 

melakukan pemasaran secara online 

 Minat 

Eksploratif 

- Mencari informasi tentang Tokopedia 

(bagaimana cara mendaftar, cara 

membuat akun dan cara berjualan 

online di Tokopedia) 

- Mencari informasi tentang keunggulan 

layanan pemasaran online Tokopedia 

dibanding dengan layanan pemasaran 

online lainnya 

       (Sumber: diolah oleh peneliti, 2017) 

 


