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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan aktivitas yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2007 : 219). Pendapat tersebut 

dilengkapi oleh pernyataan dari Setiadi (2010: 250) bahwa Komunikasi pemasaran 

memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen 

maupun masyarakat tidak akan mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. Komunikasi 

yang efektif dapat merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah laku yang sudah 

dirubah sebelumnya. Peran lain dari komunikasi adalah untuk membedakan produk yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, selain itu juga 

menginformasikan, membujuk, mengingatkan, menawarkan sarana pertukaran itu sendiri, 

juga sebagai sarana pengantaran nilai-nilai sosial kepada masyarakat. 

Pemasaran memfasilitasi proses pertukaran dan pengembangan hubungan dengan 

cara mengamati secara cermat kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjutkan 

dengan mengembangkan suatu produk (product) yang memuaskan kebutuhan konsumen 

dan menawarkan produk tersebut pada harga (price) tertentu serta mendistribusikannya 

agar tersedia di tempat-tempat (place) yang menjadi  pasar bagi produk yang bersangkutan. 

Untuk itu perlu dilaksanakan suatu program promosi (promotion) atau komunikasi guna 

menciptakan kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk bersangkutan 

(Morissan, 2014:5). 
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Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen semakin 

mengandalkan iklan dan bentuk promosi lainnya untuk mendapatkan informasi yang akan 

mereka gunakan untuk membuat keputusan apakah akan membeli suatu produk ataukah 

tidak, semakin meningkat pengeluaran (belanja) iklan dan promosi yang dilakukan 

perusahaan menjadi bukti bahwa tenaga pemasaran di manapun di dunia mengakui 

pentingnya kegiatan iklan dan promosi. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam 

komunikasi pemasaran yang dilakukan persuahan satu dengan lainnya berbeda, 

dikarenakan persaingan pasar yang begitu deras, sehingga para perusahaan berlomba-

lomba menawarakan produknya melalui yang disebut komunikasi pemasaran sebagai 

upaya mencapai hasil-hasil yang dikehendaki. 

2.2.  Definisi Periklanan  

Periklanan merupakan penggunaan media bauran oleh penjual untuk 

mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa atau pun organisasi dan 

merupakan alat promosi yang kuat (M. Suyanto , 2007: 143). Peranan periklanan dalam 

pemasaran suatu produk adalah untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap 

keberadaan produk yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang produk 

yang ditawarkan, membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk 

tersebut dan untuk membedakan diri perusahaan   satu dengan perusahaan yang 

lainnya.Sedangkan  periklanan menurut Henry Simamora adalah adalah komunikasi non 

pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan bisnis atau 

organisasi nirlaba atau individu yang dalam berbagai cara teridentifikasi dalam pesan 

periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-anggota dari pemirsa 

tertentu. (2000: 756).Inti dari periklanan itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan 

oleh pembeli/ penjual, setiap orang termasuk lembaga non laba atau dengan kata lain, 
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periklanan dapat dipandang sebagai kegiatan pemasaran kepada suatu kelompok 

masyarakat baik secara lisan maupun dengan penglihatan suatu produk, jasa atau ide. 

2.3. Tujuan Periklanan 

Penentuan  tujuan yang baik tidak hanya efektif bagi penentuan kriteria untuk 

pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan standar untuk membandingkan dengan 

hasil akhir. Terdapat tiga tujuan utama dari periklanan bila dilihat hasil akhirnya, yaitu 

(Kotler, 1993:59) 

a. Periklanan informatif 

Pemasaran harus merancang ilkan sedemikian rupa agar hal-hal penitng 

mengenai produk bisa disampaikan dalam pesan iklan. Biasanya dilakukan 

besar-besaran pada tahap akhir suatu jenis produk. Tujuannya adalah untuk 

membentuk permintan pertama. 

b. Periklanan persuasif 

Penting dilakukan dalam tahap kometif. Tujuannya adalah untuk membentuk 

permintaan selektif untuk suatu merek tertentu. Beberrapa periklanan persuasif 

telah beralih ke jenis periklanan perbandingan (comparative advertisement), 

yang berusaha membentuk keunggulan suatu  merek melalui perbandingan 

atribut spesifik dengan satu atau beberapa merek lain dikelas produk yang 

sama. 

 

c. Periklanan pengingat 

Pada umumnya iklan yang bersifat mengingatkan digunakan untuk produk yang 

sudah mapan dan mempunyai kelompok konsumen tertentu. Iklan ini sangat 

penting bagi produk-produk yang dibeli berulang-ulang atau dengan 
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keterlibatan konsumen yang rendah karena sangat rentan terhadap bujukan-

bujukan pesan iklan produk lain yang sejenis. 

2.4.  Periklanan Sebagai Media dalam Pengambilan Keputusan 

Peran periklanan adalah komunikasi persuasif yang menggunakan media massa dan 

media interaktif untuk menjangkau audiens dengan tujuan mengaitkan dan 

mengidentifikasi sponsor dengan pembeli, dan memberikan informasi tentang produk 

(Moriarty, Mitchell, Wellss, 2015:76). Media periklanan saat ini tidak hanya bergantung 

pada media cetak (koran, majalah, dll) dan media elektronik (radio dan televisi), 

perkembangan media yang dapat digunakan untuk mengiklankan barang atau pun jasa 

dapat berupa  facebook, youtube, instagram, dan sebagainya seiring dengan perkembangan 

media sosial yang ada di khalayak. Dilihat dari targetnya, audiens iklan adalah pribadi 

yang konsumtif, maka iklan yang dijual biasanya bersifat persuasif seperti barang 

konsumen (consumen goods) sehari-hari dan juga iklan konsumen dalam jangka waktu 

panjang atau barang tahan lama (durable goods) seperti mobil, rumah, dan peralatan 

elektronik lainnya. 

2.4.1.  Proses Pengambilan Keputusan Konsumen  

Setiap konsumen akan melakukan pencarian, pembelian, penggunaan beragam 

produk dan merek setiap periode tertentu. Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Sumarwan 

(2014:357) mengatakan bahwa seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia 

harus memiliki pilihan alternatif. Dalam bukunya Perilaku Konsumen, Setiadi (2010:14) 

membagi beberapa kategori dalam proses pengambilan keputusan pembelian, diantaranya : 

1. Pengenalan masalah : daiwali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. 

Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internalmaupun rangsangan 

eksternal. 
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2. Pencarian informasi : konsumen yang mulai timbul minatnya akan mencari 

informasi lebih banyak. Proses mencari informasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara mulai dari bertanya dengan teman-temannya, mencari bahan-bahan bacaan dan 

melakukan kegiatan untuk mempelajari yang lain. Sedangkan sumber informasi 

konsumen dikelompokkan menjadi empat kelompok : 

1. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, dan kenalan 

2. Sumber komersial : iklan, tenaga penjual, penyalur, kemasan, dan pameran. 

3. Sumber umum : media massa, dan organisasi konsumen. 

4. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. 

Setiap sumber informasi akan mempengaruhi keputusan pembelian yang berbeda-

beda, misalnya informasi komersil umumnya melaksanakan fungsi memberitahu, 

sedangkan sumber pribadi melaksanakan fungsi legitimasi/evaluasi. 

3. Evaluasi alternatif : adalah bagaimana konsumen memproses informasi mengenai 

produk atau jasa  untuk membuat keputusan terakhir. Pada tahap evaluasi konsumen 

dianggap sebagai pembentuk nilai dari produk terutama berdasarkan pada 

pertimbangan yang sadar dan rasional. Kepercayaan konsumen pada tingkat ini dapat 

menimbulkan citra merek. 

4. Keputusan membeli : pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi 

terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin 

juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Tujuan 

pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak terduga yang dapat mengubah 

tujuan pembelian. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-

faktor seperti : pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan 

manfaat produk yang diharapkan. 
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5. Perilaku sesudah pembelian : pada periode ini konsumen akan mengalami 

beberapa tingak kepuasan dan ketidakpuasan. Konsumen tersebut akan terlibat dalam 

tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang akan menarik minat pasar.  

6. Kepuasaan sesudah membeli : setelah membeli produk, seorang konsumen 

mungkin mendeteksi adanya suatu cacat, mungkin juga beberapa konsumen yang 

bersifat netral pada cacat tersebut dan bahkan beberapa mungkin melihat cacat 

tersebut sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. Kepuasan pembelian 

merupakan fungsi dari dekatnya antara harapan dari pembeli tentang produk dan 

kemampuan produk tersebut. 

7. Penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian : para pemasar juga harus 

mengontrol bagaimana pembeli menggunakan dan membuang suatu produk. pada 

akhirnya pemasar perlu mempelajari pemakaian dan pembuangan produkuntuk 

mendapatkan isyarat-isyarat dari masalah-masalah dan peluang-peluang yang 

mungkin ada.  

Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk 

diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Jika sudah 

disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari informasi 

mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Proses pencarian informasi ini akan 

dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang 

diinginkan. Dari berbagai informasi yang diperoleh konsumen melakukan seleksi atas 

alternatif - alternatif yang tersedia. Proses inilah yang disebut sebagai tahap evaluasi 

informasi. Dengan menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam benak konsumen, salah 

satu produk dibeli. Setelah dibelinya produk tertentu, proses evaluasi belum berakhir 

karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian. Proses evaluasi ini akan 

menentukan apakah konsumen merasa puas, maka kemungkinan untuk melakukan 
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pembelian ulang akan terjadi kembali. Jika konsumen tidak merasa puas atas keputusan 

pembeliannnya, maka ia akan mencari kembali berbagai informasi produk yang 

dibutuhkannya. Proses itu akan terus berlangsung dan berulang sampai konsumen merasa 

terpuaskan atas keputusan pembelian produknya. Namun dalam pembelian rutin biasanya 

konsumen tidak mengikuti langkah-langkah di atas dan cenderung melompati bagian-bagian 

tertentu. Contohnya dalam pembelian shampoo, konsumen yang sudah biasa mengenali 

kebuthannya dan langsung mengambil keputusan  tanpa mencari informasi maupun tahap 

evaluasi.  

2.5. Instagram 

 Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membaginya ke 

berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri (Nurudin, 

2012:82).Diakases dari wikipedia.org, Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan 

Burbn, Inc. merupakan sebuah teknologi startup  yang hanya berfokus kepada 

pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya Burbn,Inc. sendiri memiliki 

fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile (hiper text markup language 5), namun 

kedua CEO (Chief Executive Officer), Kevin Systrom dan juga Mike Krieger, memutuskan 

untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat 

sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, 

namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna.Versi Burbn yang sudah 

final, aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang dimana isinya terlalu 

banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi 

fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya 

memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah 
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foto, itulah yang akhirnya menjadi awal mulai munculnya media sosial Instagram  (Putri: 

2015) 

Dalam laman Instagram “about us” sendiri, nama Instagram berasal dari pengertian 

dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera 

polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga 

dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. 

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 Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, 

sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.Oleh karena itulah 

Instagram berasal dari instan-telegram.Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan 

menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikuti Instagram. Sehingga 

dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin 

dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh 

pengguna lainnya.Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah 

tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi 

sebuah foto yang populer atau tidak. 

2.5.1. Instagram Bersponsor 

Dilansir dari website digitalmarketer.id menjelaskan Instagram Bersponsor 

merupakan  platform baru social media advertising yang dirilis oleh media sosial 

Instagram. Fitur iklan ini resmi diluncurkan di seluruh dunia oleh Instagram pada tanggal 

30 September 2015.Dengan 400 juta user aktif di Instagram dan lebih dari 75 juta sehari, 

Hal ini bertujuan untuk membantu para pengusaha bisnis online meningkatkan brand 

awareness dan penjualan. Untuk dapat beriklan di Instagram Bersponsor, hal yang harus 

dilakukan adalah mempunyai akun Facebook dan akun fanspage, kemudian akan 
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disonkronkan antara fanspage dengan akun Instagram Budget beriklan di .Instagram 

Bersponsor  mulai dari 1 dollar atau sekitar 10.000 Rupiahper hari. Instagram yang sudah 

dibeli oleh Facebook membutuhkan akun Facebook untuk memasang iklan di Instagram. 

Berdasakan situs resmi Instagram https://business.instagram.com/advertising/#objectives , 

pengaturan iklan dan semacamnya juga harus dilakukan di website Facebook  (bukan 

Instagram) seperti jangkauan target Instagram advertisement dapat dipilih oleh pengiklan, 

antara lain: 

-  Lokasi 

Menargetkan orang-orang berdasarkan lokasi speifik seperti negara bagian, 

provinsi, kota atau negara. 

- Demografi 

Untuk mempersempit target konsumen berdasarkan informasi seperti usia, jenis 

kelamin, dan bahasa. 

- Minat 

Jangkauan orang berdasarkan minat, seperti iklan yang mereka klik, dana kun yang 

mereka ikuti. 

- Perilaku 

Menentukan target berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan berulang-ulang di 

Instagram. 

- Pemira khusus 

Menampilkan iklan kepada pelanggan yang sudah dikenal berdasarkan alamat 

email dan nomor telepon mereka. 

- Pemirsa serupa 

Mencari orang baru yang serupa dengan pelanggan yang sudah ada. 

https://business.instagram.com/advertising/#objectives
https://www.facebook.com/
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Hal ini akan menjangkau pemirsa yang tepat seperti yang diinginkan dengan menggunakan 

opsi penargetan tepat sasaran. 

2.6. Model Hirarki Efek  

Model ini dapat dipakai sebagai paradigm unuk mengukur dampak suatu 

komunikasi pemasaran karena mampu menunjukkan prooses bagaimana sebuah promosi 

bekerja.Model ini mengasumsikan bahwa seornag konsumen memiliki serangkaian 

tahapan dalam urutan sekuensial (sequential order) dari kesadaran (awareness) terhadap 

sebuah produk atau jasa dan pada akhirnya melakukan pembelian nyata (actual 

purchase).Ada hubungan sebab akibat dari kognisi ke afeksi dan dari afeksi ke konasi 

(Chan, 2004).Robert J. Lavidge dan rekannya Gary A. Steiner mengumumkan model 

”Hierarchy of Effects” untuk menerangkan kedudukan tingkat sadar kenal periklanan 

berdasarkan hierarki efek-efek perilaku, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 2.1  Periklanan dan Hierarki Efek-efek Prilaku 

Dimensi-dimensi behavioral yang 

berhubungan 

Gerakan kearah pembelian 

Kognitif 

Wilayah pemikiran Iklan-iklan 

menyajikan informasi serta fakta 

Afektif 

Wilayah emosi-emosi 

Iklan mengubah sikap-sikap serta 

perasaan-perasaan. 

Konasi 

Wilayah motif-motif Iklan-iklan 

menstimuli atau mengarahkan 

keinginankeinginan. 

Awareness (sadar kenal) 

↓ 

Knowledge (pemahaman) 

↓ 

Liking (menyenangi) 

↓ 

Preference (Memilih) 

↓ 

Conviction (meyakini) 

↓ 

Purchase (membeli) 

Sumber : Winardi, 1992 : 174 

 

Menurut Solomon dalam bukunya yaitu Consumer Behavior: Buying, Having, and 

Being (2007:147) Pemahaman masing-masing unsur model hirarki efek  adalah sangat 
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penting agar dapat memahami minat beli konsumen dengan baik dan membantu menyusun 

strategi untuk mempengaruhi konsumen, pengertiannya sebagai berikut:  

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif dari sikap menggambarkan pengetahuan dan persepsi terhadap 

suatu produk atau merek. Pengetahuan dan persepsi tersebut biasanya berbentuk 

kepercayaan (belief), artinya konsumen mempercayai bahwa suatu objek sikap 

memiliki berbagai atribut dan perilaku spesifik yang akan mengarahkan kepada 

hasil yang spesifik.  

b. Komponen afektif 

Afektif  menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu  produk 

atau merek secara keseluruhan. Perasaan atau emosi tersebut merupakan evaluasi 

menyeluruh terhadap produk atau merek. Afek mengungkapkan penilaian 

konsumen kepada suatu produk apakah baik atau buruk, disukai atau tidak disukai. 

c. Komponen konatif 

Konatif adalah komponen ketiga dari sikap yang menggambarkan kecenderungan 

dari seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan produk 

atau merek tertentu. Komponen konatif dalam riset konsumen biasanya 

mengungkapkan keinginan membeli atau minat beli dari seorang konsumen 

(intention to buy). 

Jadi sikap seseorang terhadap suatu produk misalnya komputer, tidak hanya 

digambarkan oleh pengetahuannya terhadap atribut komputer (kognitif), tetapi juga 

digambarkan oleh perasaannya (affect) (apakah ia menyukai produk tersebut) dan 

kecenderungannya (behaviour) (apakah ia akan membeli komputer tersebut). 

2.7. Kerangka Pikiran 

 
Terpaan Instagram 

Bersponsor (X) 

Keputusan Membeli Produk (Y) 

1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Konatif 
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Gambar 2.1.Hubungan Terpaan Instagram Bersponsor dan Keputusan Membeli 

Produk. 

 

Secara visual dari Gambar 1 dapat diketahui hubungan antara terpaan Instagram 

Bersponsor terhadap keputusan membeli produk mengacu pada penjelasan Idrus (2002:79), 

variable terpaan  Instagram Bersponsor (X)  bertindak sebagai variable bebas atau 

Independent. Variabel bebas merupakan sebuah penyebab terjadinya variable lain. Pada 

penelitian ini, variable lain yang elanjutnya disebut variable terikat adalah variable 

terhadap keputusan membeli produk (Y). 

2.8. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifa sementara. 

Karena penelitian ini adalah kuantitatif, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1) Hipotesis nolnya (H0) adalah tidak ada pengaruh antara terpaan Instagram 

Bersponsor terhadap keputusan  Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 membeli produk. 

2) Hipotesis alternatifnya (Ha) adalah adanya pengaruh antara terpaan Instagram 

Bersponsor terhadap keputusan  Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 membeli produk.  

Selain itu diperoleh pula hipotesis teori yang berasal dari asumsi atas pendapat ahli 

tentang terpaan Instagram Bersponsor dan keputusan membeli, yaitu;  
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1) H0 : Tidak ada pengaruh antara terpaan iklan Instagram Bersponsor  terhadap 

keputusan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

Angkatan 2013 membeli produk.  

2) H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara terpaan Instagram Bersponsor 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 

membeli produk.  

  Dan terbentuk pula hipotesis statistik yang berasal dari perbandingan asumsi hasil 

akhir penelitian dengan hasil akhir perhitungan penelitian yang sebenarnya, yaitu:  

H0 : thitung< ttabel 

H1 : thitung< ttabe 

 

 

 

2.8. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

2.8.1. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. 

Definisi konseptual berisi masing-masing variabel, yang dijelaskan secara konseptual 

(Hamidi,2010:141) seperti dibawah ini: 

a) Terpaan Instagram Bersponsor 
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 Menurut pendapat Rosengren dalam Rakhmat (2004:66), penggunan media 

terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis media, jenis isi 

media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan 

isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan.Menurut peneliti, 

penggunaan media dalam hal ini diukur dari frekuensi seseorang dalam mengakses 

Instagram dan terpapar oleh iklan Instagram Bersponsor. Peneliti menyimpulkan 

bahwa terpaan iklan adalah dari seberapa banyaknya informasi diperoleh dari 

media dengan cara melihat, mendengarkan, dan membaca pesan atau memiliki 

pengalaman dan perhatian terhadap informasi tersebut yang berhubungan dengan 

frekuensi, atensi, dan durasi dalam mendapatkan informasi. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, terpaan adalah penggunaan media secara 

berkala yang disesuaikan dengan jumlah waktu yang digunakan dalam mengakses 

media sosial Instagram.Terpaan iklan disini mengandung poin penting menegenai 

frekuensi dan intensitas. 

 

b) Keputusan membeli 

Tahap di mana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan 

pembelian produk, serta mengkonsumsinya.Pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan 

keinginan, maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk 

yang diinginkannya. (Suharno, 2010: 96)  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

keputusan membeli merupakan suatu proses yang mencakup pemilihan jenis 
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produk, mengevaluasi informasi, proses identifikasi dan pemilihan alternatif untuk 

mengambil keputusan dalam memilih produk dan jasa. 

2.8.2. 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 2.2 

Matriks Variabel 

VARIABEL 

 

SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR ITEM PERTANYAAN SUMBER 

X) terpaan  

iklan 

Instagram 

Bersponsor. 

-Frekuensi 

terpaan 

 

 

Frekuensi melhat 

fitur instagram ads 

muncul di home 

Instagram: 

1.Berapa kali anda melihat 

fitur ig bersponsor muncul 

di home Instagram anda? 

 

Angket 

-Intensitas 

terpaan 

-tingkat perhatian 

khalayak/konsume

n terhadap isi iklan 

di instagram ads. 

2. Berapa lama waktu 

yang anda gunakan untuk 

melihat akun produk-

produk yang diiklankan 

melalui instagram 

bersponsor? 

3. Apakah anda sering 

memperhatikan detail-

detail iklan yang 

terpampang seperti konten 

foto, permainan 

warna/kalimat yang ada di 

foto, ataupun membaca 
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caption yang ditampilkan 

oleh instagram 

bersponsor? 

(Y) 

keputusan 

membeli 

konsumen 

-Kognitif -Mengetahui dan 

memahami isi 

pesan yang 

ditawarkan

4. Apakah anda tertarik

dengan iklan yang 

ditawarkan melalui 

Instagram bersponsor? 

5. Apakah anda 

memahami informasi-

informasi baik berupa 

harga, bahan, kwalitas, 

garansi dari produk-

produk yang menarik 

perhatian anda? 

Angket 

-Afekktif -Menyukai produk

yang ditawarkan

-Perasaan

ketertarikan

terhadap produk 

yang diiklankan

-Keinginan

pembelian

mempertimbangkan

motifasi rasional

dan emosional.

6. Apakah  anda menyukai

produk-produk yang

diiklankan tersebut?

7. Apakah anda sangat

berhasrat untuk memiliki

satu atau lebih produk

(yang menarik perhatian)

dari iklan yang

ditawarkan?

-Konatif -Bertindak untuk 

membeli.

-Frekuensi membeli

-Jumlah pembelian

8. Apakah setiap produk

yang diiklankan (yang

menarik perhatian) anda

beli?

9.. Berapa kali anda

berbelanja online dari

iklan-iklan yang

ditawarkan dalam 1 tahun

terakhir?
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