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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu 

dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan 

dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya 

perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri menghadirkan “dunia dalam genggaman”. 

Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L. Friedman (2007) sebagai the 

world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber 

manapun. Juga, sebagaimana diulas Richard Hunter (2002) dengan world without secrets 

bahwa kehadiran media baru (new media/cyber media) menjadikan informasi sebagai sesuatu 

yang mudah dicari dan terbuka (Nasrullah,2016). 

Saat ini pengguna dari internet sangat meningkat sebab gencarnya arus teknologi. 

Menurut survei tahun 2016 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet 

Indonesia (APJII) menemukan sebanyak 132,7 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke 

internet atau 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa. Angka ini 

naik  cukup tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei pada ahun 2014 yang menunjukkan 

jumlah pengguna internet Indonesia sebesar 88 juta pengguna. Data juga menyebutkan, 

mayoritas pengguna internet adalah berusia 18-25 tahun.Artinya, segmen pengguna internet 

terbesar di Indonesia adalah kategori digital natives (beritasatu.com). 
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Berbagai macam kegunaan internet dalam media komunikasi saat ini sudah bermunculan 

lewat beberapa macam aplikasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses suatu 

informasi tertentu.Salah satunya adalah Instagram sebagai sosial media yang memudahkan 

masyarakat bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari 

teman, berbagi foto bahkan sebagai sarana promosi online. Fenomena belanja online di 

Indonesia beberapa tahun terakhir ini semakin digemari masyarakat dan menunjukkan tingkat 

pertumbuhan yang pesat seiring adanya fasilitas jejaring sosial, hal ini dikemukakan oleh 

Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia (2016) bahwa, sebanyak 82,2 juta orang 

menggunakan Internet untuk belanja secara online, 45,3 juta orang terjun ke bisnis personal, 

dan 15 juta orang menggunakan Internet untuk keperluan lainnya. Berdasarkan riset Online 

Shopping Outlook 2015 yang dikeluarkan oleh BMI research mengungkapkan, peluang 

pertumbuhan pasar onlinemasih sangat besar seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna 

internet di Indonesia.  

. Belanja secara online merupakan salah satu kemudahan dalam gaya hidup masyarakat 

modern yang bisa dicapai melalui sosial media. Perusahaan/distributor maupun konsumen 

merasa sangat diuntungkan dengan belanja online. Bagi perusahaan/distributor akan 

mempermudah dalam melakukan pemasaran terhadap produk yang ingin di perjual belikan, 

mempermudah komunikasi dengan pelanggan serta menurunkan biaya operasional 

perusahaan. Sedangkan keuntungan bagi konsumen dapat mempermudah mereka dalam 

memenuhi kebutuhan, seperti membeli produk-produk yang sulit di dapat di wilayahnya, lebih 

fleksibel karena dapat bertransaksi dimanapun konsumen berada, dan banyak keuntungan 

lainnya.Halinitelah menjadi alternatif cara melakukan pembelian barang ataupun jasa bagi 
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para shopper cara pembelian barang ataupun jasa, penjualan secara online telah berkembang 

baik dari segi pelayanan, efektifitas, keamanan, dan juga popularitas (Laohapensang, 2009). 

Menurut data, lebih dari 500 juta orang memakai Instagram setiap bulannya, dan 300 

jutanya menggunakan layanan ini setiap hari. Instagram juga mengungkapkan bahwa dari 500 

juta user, 80 persen berasal dari luar Amerika Serikat. Jumlah pengguna aktif di Indonesianya 

adalah 22 juta, angka tersebut akan terus meningkat (cnnindonesia.com). Brand Development 

Lead Instagram APAC Paul Webster mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu negara 

dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak dengan 89 persen Instagrammers yang berusia 

18-34 tahun mengaksesnya setidaknya seminggu sekali (techno.okezone.com).Hal ini tentunya 

dilirik sebagai peluang dan lahan bisnis sebagai media komunikasi pemasaran oleh pelaku 

bisnis untuk beriklan dan semakin menggencarkan pasarnya.Bukan hanya dengan membuka 

lapak di dunia nyata, pelaku bisnis saat ini juga sedang gencar membuka lapak di dunia virtual 

(online). Dengan kemunculan media Instagram ini tentunya sangat memudahkan akses 

mereka (pelaku bisnis online) dalam menjajakan dagangannya. 

Akibat dari fenomena di atas adalah  terjadinya persaingan yang  besar antar pihak-

pihak pebisnis online shop  untuk mempengaruhi konsumen. Segala upaya pemasaran gencar 

dilakukan oleh para pebisnis online shop.Salah satu bentuk strategi pemasaran yang banyak 

digunakan berawal dariendorsement ke selebgram (selebriti Instagram), paid promote sampai 

dengan munculnya fitur baru Instagam yaitu beriklan di IG Advertisement Sponsored (IG Ads 

Sponsored) atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Instagram Bersponsor. Instagram 

Bersponsor merupakan sebuah platform baru social media advertising yang dirilis oleh 

Instagram pada 30 September 2015. Dengan user aktif lebih dari 300 juta perbulan 

dan behavior user yang berbeda daripada social media lain membuat  pelaku bisnis online 

http://www.cnnindonesia.com/
http://techno.okezone.com/
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memiliki peluang baru dalam memasarkan produk-produknya kepada seluruh pengguna 

Instagram pada berita online yang ditulis oleh DigitalMarketer.id. Cara kerja dari Instagram 

Bersponsor sendiri adalah menampilkan iklan si pengiklan di beranda akun Instagram yang 

telah dijadikan target. Sebagai contoh targetnya adalah Mahasiswi di Malang, berusia 20 tahun 

ke atas dan menyukai belanja, maka orang yang sesuai dengan kriteria target itulah yang  

disasar iklannya. Dengan begitu, target yang terpapar fitur Instagram Bersponsor akan 

menaruh perhatian dengan iklan yang ditawarkan, kemudian akan muncul suatu ketertarikan 

atau minatdan hasrat untuk membeli. 

Adanya fenomena di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh terpaan 

Instagram Bersponsor terhadap keputusan membeli produk. Lebih spesifiknya, peneliti 

memilih mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013 

sebagai subyek penelitian. Peneliti memilih Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang karena hal ini berkaitan dengan Ilmu Komunikasi yang diantaranya 

membahas tentang komunikasi pemasaran, periklanan dan membahas kontak sosial yang dapat 

dilakukan dengan teknologi, sehingga bisa dikatakan bahwa mahasiswa Ilmu Komunikasi 

berpikir kritis terkait dengan hal-hal yang berbau komunikasi pemasaran dan periklanan.  

Selain itu, mahasiswadiketahui termasuk pengguna instagram terbanyak berjumlah 34% 

(Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia) dan tidak jarang memanfaatkan smartphone yang 

dimiliki untuk berbelanja secara online. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

TerpaanInstagram  Bersponsor (IG Bersponsor) terhadap keputusan membeli produk. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah  

1. Adakah pengaruh terpaan instagram bersponsor dengan keputusan membeli 

produk? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan Instagram Bersponaor  terhadap keputusan 

membeli produk pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2013? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan Instagram 

Bersponsor  terhadap keputusan membeli produk  pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

penelitian lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya 

yangpenelitiannya terkait dengan pengaruh terpaan Instagram Bersponsor terhadap keputusan 

membeli produk pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2013. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai terpaan 

Instagram Bersponsor sebagai media promosi di kalangan pelaku bisnis online shop untuk 

direkomendasikan kepada khalayak, khususnya pelaku bisnis online shop lainnya. 




