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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa

Mass Communication atau komunikasi massa belakangan ini sudah mulai menjadi istilah 

yang tidak asing dalam masyarakat, karena kata “komunikasi” dan “massa” sudah sangat sering 

digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan mudahnya mendefinisikan arti 

dari komunikasi massa itu sendiri bagi masyarakat awam. Namun jika ditelaah lebih dalam, 

komunikasi massa memiliki definisi secara teori yang sediki berbeda dengan definisi komunikasi 

massa dalam bahasa. Nurudin (2007:3) menjelaskan bahwa pada dasarnya, komunikasi massa 

adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, dalam 

perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari kata media of mass communication 

(media komunikasi massa). Media massa dalam definisi Nurudin ialah media massa (saluran) 

yang dihasilkan oleh teknologi modern seperti radio, surat kabar, tv dan internet (social media, 

web, blog, dll). 

Definisi komunikasi massa juga pernah dikemukakan oleh Michael W. Gamble dan Teri 

Kwal Gamble (1986) dalam buku Nurudin (2007). Menurut mereka sebuah komunikasi dapat 

disebut sebagai komunikasi massa apabila memenuhi beberapa hal berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk

memancarkan atau menyebarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan

tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula antara lain surat kabar,

majalah, televise, film, atau gabungan di antara media tersebut.
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2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling 

mengenal. Anonimitas audiende dalam komunikasi massa inilah yang membedakan 

pula dengan komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penemerima psan tidak 

saling mengenal satu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oelh 

banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik.  

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, 

ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari satu 

orang tetapi lembaga atau perkumpulan. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya, pesan-

pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh individu dalam lembaga 

tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. 

6. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam komunikasi 

antar-personal. Dalam komunikasi ini, umpan balik dapat langsung dilakukan, tetapi 

komunikasi yag dilakukan melalui surat kabar tidak dapat langusng dilakukan atau 

tertunda (delayed).  

 Dengan demikian, komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan 

media massa. Sedangkan media massa adalah alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan 

secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa 

dengan media lain sebagai media komunikasi adalah, media massa dapat mengatasi hambatan 
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ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu 

yang tak terbatas. (Nurudin, 2007:9) 

B. Iklan  

Iklan adalah salah satu upaya dari produsen untuk menarik perhatian konsumen. Melalui 

iklan, produsen berusaha menyampaikan pesan-pesan kepada konsumen tentang produk (barang 

atau jasa) atau tentang perusahaan itu sendiri. Menurut Djakfar (2007:76) iklan dilukisakan 

sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen, antara penjual dan calon pembeli.Dalam 

komunikasi itu, iklan menyampaikan sebuah pesan. Dengan demikian iklan bermaksud 

memberikan informasi dengan tujuan terpenting adalah mengenalkan barang dan jasa. Meskipun 

tidak secara langsung berakibat terhadap pembelian, iklan merupakan sarana untuk membantu 

pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen dalam 

usahanya untuk menghadapi pesaing (Ambar, 2013). 

Dalam beriklan, ada dua media yang dapat digunakan oleh perusahaan (Ambar, 2013) yang 

tentu saja media-media ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing.dua media 

tersebut adalah: 

1. Above the line atau iklan lini atas. Iklan lini atas adalah iklan dengan menggunakan 

media primer seperti: radio, tv, surat kabar dan media-media elektronik lain seperti 

internet dan lain-lain (Ambar, 2013). Beradasarkan macam-macam media tersebut, iklan 

above the line memiliki keuntungan dalam penyampaian pesannya yang cepat dan luas. 

Namun dalam media ini, produsen tidak dapat melihat langsung bagaimana umpan balik 

konsumen terhadap pesan yang didapat secara langsung. Sehingga, sangat penting untuk 



11 

 

merencanakan dengan baik bagaimana iklan yang akan disampaikan menggunakan media 

ini. 

2. Below the line atau iklan lini bawah. Iklan lini bawah adalah iklan dengan menggunakan 

media minor (Ambar, 2013). Contoh bentuk iklan dari media lini bawah dapat berupa 

pameran, mengirim surat atau brosur secara langsung, display barang, merchandising 

atau hadiah pembelian, dan kalender (Kasali, 1993:142). 

C. Iklan Dalam Media Massa 

Karena pada dasarnya iklan adalah suatu bentuk komunikasi, maka iklan dalam media massa 

secara simple dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi massa. Hanya saja, pesan dalam 

komunikasi tersebut merupakan pesan dari produsen sebagai komunikator kepada calon 

konsumennya sebagai komunikan yang berisi tentang informasi produk baik barang maupun 

jasa, atau tentang produsen (perusahaan atau lembaga) itu sendiri. 

Media dalam iklan massa juga merupakan media yang dikategorikan media massa dalam 

komunikasi massa seperti; tv, surat kabar, radio dan internet. Media-media tersebut adalah media 

yang dapat menjangkau audience secara luas juga cepat, bahkan hampir real time (Nurudin, 

2007). Hal ini membuat media massa menjadi media yang sangat digemari dalam beriklan. 

Meskipun digemari, beriklan di media massa juga memiliki beberapa kekurangan karena 

layaknya komunikasi massa, iklan di media massa juga mengakibatkan komunikator yang dalam 

kasus ini adalah produsen, tidak dapat secara langsung menerima umpan balik dari komunikan 

(konsumen). Selain itu, beriklan di media massa juga dikelompokan sebagai iklan above the line 

yang cenderung memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menimbulkan tuntutan bagi para 

produsen untuk membuat iklan yang efektif serta pertimbangan yang matang agar tujuan iklan 
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dapat diterima secara baik oleh konsumen. Menurut Kolter (1993: 30) dalam jurnal Wibawa S.R 

(2015), “karena anggaran iklan sangat besar, pertimbuhan pasar yang terus meningkat itu harus 

disertai dengan keuntungan yang memadai”. 

Kotler dan Keller (2007) menjelaskan kelebihan dan kelemahan iklan pada media massa. 

1. Koran 

Koran adalah media massa cetak yang memberitakan kejadian sehari-hari dalam 

hidup manusia. Selain memberitakan kejadian, koran umumnya juga membuka ruang 

yang dapat digunakan untuk beriklan. Iklan pada koran memiliki kelebihan seperti 

memiliki fleksibilitas yang tinggi, ketepatan waktu, jangkauan pada pasar local yang 

baik, penerimaan yang luas dan tingkat kepercayaannya tinggi. Namun di sisi lain, 

koran juga memiliki kekurangan di mana iklan koran memiliki usia yang pendek, dan 

mutu cetakan penerbit koran yang cenderung jelek. 

2. Televisi 

Televisi adalah media massa yang hingga saat ini masih banyak diminati oleh 

banyak orang. Menurut Nielsen Media Research (2017), televisi merupakan media 

massa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu sebesar 96% 

masyarakat menonton televisi. Sehingga televisi menjadi media massa yang paling 

banyak digunakan untuk beriklan. 

Menurut Kotler (2007) sendiri, penggunaan televisi sebagai media iklan adalah; 

dapat menggabungkan gambar, gerak dan suara sehingga pesan lebih jelas dan lebih 

mampu merangsang indra, serta jangkauannya luas. Sedangkan kelemahan iklan 

televisi terletak pada biaya yang butuhkan sangat tinggi, serta tidak dapat memilih 

audience yang hendak disasar. 



13 

 

3. Majalah 

Majalah adalah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-

artikel dari berbagai penulis (Assegaff, 1983: 127). Selain memuat artikel, majalah 

biasanya juga berisi gambar, cerita pendek, review, dan lain-lain. Dewasa ini, isi 

majalah memiliki segmen-segmen sendiri sesuai dengan minat dan target pembaca 

yang ada. 

Kelebihan menggunakan majalah sebagai media iklan adalah; pemilihan geografis 

dan demografis yang tinggi, kredibilitas dan gengsi, serta usia penggunaannya yang 

Panjang disbanding koran. Kekurangan menggunakan majalah sebagai media iklan 

adalah; Perencanaan pembelian iklan panjang, sebagian sirklus sia-sia, tidak ada 

jaminan posisi/letak iklan. 

4. Internet atau media digital 

Internet (Inter-Networking) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer  

yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun 

perorangan. Internet menyediakan layanan telekomunikasi dan sumberdaya 

informasiuntuk jutaan penggunanya yang tersebar diseluruh dunia (Siti, 2008).  

Iklan pada media internet memiliki sifat yang berbeda dengan iklan pada media 

massa lain. Hal ini dikarenakan media massa internet atau media digital memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan media massa lain. Menurut Chaffey (2007) dalam 

jurnal JBMA – Vol. 1, media digital memiliki karakteristik seperti: 

1. Media internet memiliki kemampuan menciptakan interaksi antara pemasar 

dan konsumen dan juga antara konsumen dengan konsumen. 
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2. Media internet memiliki kemampuan untuk membawa peluang bagi pemasar 

untuk mengembangkan profil konsumen dan memungkinkan mereka untuk 

memproses lebih lanjut suatu informasi. Ditambah lagi dengan 

berkembangnya Situs Jejaring Sosial (SJS), pemasar mampu untuk 

mendapatkan dan menyebarkan informasi penting dengan mudah untuk 

mengembangkan profil konsumen potensial. 

3. Media internet memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ke individu 

tertentu secara personal. Kemampuan ini penting dalam mempertahankan 

customer-based relationship yang baik untuk pemasar online karena dengan 

perhatian personal mampu menangkap keinginan konsumen secara cutomize 

dan cepat. Pemasar bisa mempergunakan internet untuk memfasilitasi umpan 

balik dari konsumen terhadap promosi atau afer sales service. 

4. Digital media di internet mampu mengintegrasikan fungsi alat komunikasi 

pemasaran lain, baik fungsi audio, gambar, teks, animasi dan lain-lain 

sehingga satu media tetapi mampu memiliki sifat rich media. 

5. Penggunaan internet sebagai media iklan yang tidak dibatasi oleh lokasi, 

sehingga pemasar memiliki keunggulan akses virtual ke seluruh dunia, dimana 

ini merupakan kendala bagi media tradisional. 

6. Dengan penggunaan internet advertising pemasar mampu untuk memilih 

segmen konsumen tertentu dan melakukan customization situs sesuai dengan 

profil perilaku konsumen. 
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Perbedaan karakteristik media digital mengasilkan bentuk-bentuk iklan yang 

juga berbeda. Hal ini dikarenakan internet memiliki sifat rich media yang mampu 

mengintegrasikan berbagai fungsi alat komunikasi pemasaran lain seperti; teks, 

gambar, video, audio, animasi, dan lain-lain (Chaffey, 2007). 

Jenis-jenis iklan pada media digital menurut Strauss dan Frost (2009), dan 

Laudon (2010) adalah: 

1. Mobile Advertising. Mobile Advertising adalah media iklan yang 

menggunakan telefon selular. 

2. Sponsorship (Advertoril). Sponshorship adalah bentuk iklan media digital 

yang memadukan antara artikel editorial dengan iklan. 

3. E-mail advertising adalah merupakan bentuk advertising dalam format teks. 

4. Translation adalah jenis iklan dimana muncul ketika konten lain sedang 

loading (antar page), sedangkan superstisial adalah semacam mini video 

advertising yang muncul ketika pergerakan mouse pengunjung dari satu 

bagian situs ke bagian yang lain. 

5. Display advertising yaitu jenis iklan yang terdiri dari lebih banyak grafik 

dibandingkan teks. Jenis iklan ini sering disebut pop-up. Iklan ini banyak 

bertujuan untuk brand awareness. 

6. Rich media merupakan jenis advertising yang memiliki beragam jenis dalam 

berbagai format pilihan, antara lain: banner, interstitial advertising, floating 
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advertising, wallpapper advertising, trick banner, video advertising, dan lain-

lain. 

Iklan Gojek pada Instagram Evos termasuk dalam jenis iklan Rich Media. 

Penggolongan iklan tersebut pada jenis rich media sendiri dikarenakan bentuk iklan 

Gojek pada Instagram Evos berupa materi visual (tagar #EVOSGOJEK, 

pencantuman logo resmi Gojek pada materi unggahan Evos, dan penyebutan akun 

Instagram resmi Gojek pada biografi Instagram Evos) dan materi video (unggahan 

video di Instagram Evos dengan terdapat partisipasi Gojek pada video tersebut). 

Sehingga penggolongan iklan Gojek pada Instagram Evos sebagai jenis iklan Rich 

Media dirasa lebih tepat dibanding penggolongan iklan tersebut pada jenis lain. 

D. Terpaan Iklan 

Effendy (1989:124) dalam buku Kamus Komunikasi menjelaskan bahwa terdapat 2 

pengertian terpaan. 2 perngertian tersebut adalah: 

1. Keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa. 

2. Keadaan terkena pada emulsi film oleh cahaya yang tersorotkan kepadanya. 

Pada pengertian pertama menjelaskan bahwa terpaan adalah suatu keadaan di khalayak atau 

audience mengkonsumsi pesan yang didapat nya melalui media massa baik sengaja maupun 

tidak sengaja. 

Iklan dalam definisi Djakfar (2007:76) dilukiskan sebagai bentuk komunikasi antara 

produsen dan konsumen, antara penjual dan calon pembeli. Sedangkan komunikasi sendiri 

menurut Effendy (2003:28) merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator (pemberi 

pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Sehingga iklan dapat dilukiskan sebagai bentuk 

penyampaian pesan oleh produsen kepada konsumen. 
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Penjelasan definisi terpaan dan iklan di atas menjelaskan bahwa terpaan iklan adalah suatu 

keadaan terkena pada konsumen oleh pesan-pesan tentang barang atau jasa yang disebarkan oleh 

produsen melalui media massa. 

E. Pengaruh Iklan 

Pengaruh pada dasarnya merupakan suatu elemen penting dalam sebuh komunikasi. Lasswel 

(1948) mendefinisikan komunikasi secara singkat adalah who, says what, in which channel, to 

whom, with what effect atau siapa (komunikator), berkata apa (pesan), melalui saluran apa 

(media), kepada siapa (komunikator), dengan efek apa (pengaruh). Jadi, efek adalah hal yang 

diharapkan atau dinginkan dari komunikator kepada komunikan setelah adanya proses 

komunikasi atau penyampaian pesan. 

Dalam iklan, pengaruh atau efek yang diharapkan oleh produsen kepada konsumen adalah 

(Tirta, 2015:31-32): 

1. Membangun keinginan atas suatu produk. 

2. Menciptakan kesadaran merek (Brand Awarness). 

3. Mendorong sikap positif sehingga memumbuhkan minat beli. 

4. Memfasilitasi pembelian. 

F. Stimulus – Respons (S – R) 

 Menurut Deddy (2000:143-144), model stimulus – respons adalah model komunikasi 

paling dasar. Model ini dipengaruh oleh disiplin psikologi, khususnya yang beralinan 

behavioristik. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus – respons. Dalam model ini, 

komunikasi ditunjukan dengan proses yang sangat sederhana. Seperti ketika seorang laki-laki 

berkedip kepada worang wanita, dan wanita itu kemudia tersipu malu, atau bila saya tersenyum 
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dan kemudian anda membalas senyuman saya, itulah pola S – R. jadi model S – R 

mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan atau tulisan), isyarat-isyarat nonverbal, gambar-

gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons 

dengan cara tertentu. Oleh karena itu model S – R ini dapat dianggap sebagai proses pertukaran 

atau pemindahan informasi atau gagasan. 

G. Teori Jarum Hipodermik 

Media massa memiliki keuntungan pada jangkauannya yang luas. Dengan jangkauan 

yang luas tersebut, dapat menjadi sebuah media yang sangat kuat dalam menyampaikan pesan 

dan menggiring opini audiencenya. Teori jarum hipodermik adalah teori yang menjelaskan 

bagaimana media massa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hal mempengaruhi perilaku 

audiencenya. 

Teori jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media massa mempunyai efek langsung 

“disuntikan” ke dalam ketidaksadaran audience. Dalam litelatur komunikasi massa, teori ini juga 

sering disebut dengan bullet theory atau teori peluru. Alasannya isi senapan (dalam hal ini adalah 

pesan) langsung mengenai sasaran tanpa perantara (Nudurin, 2013:165-166). Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa teori jarum hipodermik menyatakan bahwa media massa merupakan alat 

yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku audience.  

H. Minat Beli atau Minat Menggunakan Jassa 

Dalam jurnal penelitian Miki Ambarwati (2015), Setiawan dan Ihwan menjelaskan 

bahwa terdapat setidaknya ada tiga pengertian minat beli: 

1. Minat beli mengarah kepada individu yang memiliki kemauan untuk membeli, 
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2. Minat beli juga dijadikan tolak ukur keinginan seseorang dalam membeli, 

3. Minat beli berhubungan dengan perilaku pembelian yang di lakukan secara terus 

menerus oleh seseorang. 

 Jadi pada kesimpulannya, minat beli adalah sebuah keinginan dari suatu individu untuk 

membeli suatu benda. 

 Minat beli dalam penelitian ini diartikan sebagai minat menggunakan. Hal ini 

dikarenakan Gojek merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Sehingga, kata atau 

frasa yang pas digunakan adalah “menggunakan”. Tapi meskipun menggunakan kata 

“menggunakan” sebagai kata penganti beli, tidak akan mengubah maksud atau menimbulkan 

definisi lain dari minat beli itu sendiri. Karena pada dasarnya yang menjadi kata kunci dari sub 

bab ini adalah minat (interest). 

I. Teori AIDDA 

 Menurut Effendy (2003), terdapat sebuah pendekatan untuk memperlancar sebuah 

proses komunikasi. Pendekatan tersebut disebut AIDDA atau A – A Procedure. AIDDA sendiri 

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

(keputusan) dan Action (tindakan). Dalam teori pendekatan AIDDA ini, dijelaskan apa saja hal 

yang terjadi pada diri komunikan yang telah menerima pesan dari seorang komunikator sebelum 

terjadinya suatu tindakan (action). Hal-hal tersebut adalah: 

1. Attention (perhatian)   

Tahapan pertama adalah attention atau perhatian. Dalam tahap ini, perhatian 

komunikan atau audience akan terpancing. Sehingga komunikan akan memperhatikan 

apa atau apa saja pesan yang disampaikan oleh komunikator. 
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2. Interest (minat) 

Berikutnya adalah minat. Setelah timbulnya perhatian, hal berikutnya yang akan 

timbul adalah minat dari komunikan akan pesan yang disapaikan oleh komunikator. 

3. Desire (hasrat) 

Hasrat adalah langkah berikutnya dari minat. Dalam hasrat atau keinginan, komunikan 

yang sebelumnya hanya berminat, sudah memiliki dorongan untuk mengikuti pesan. 

4. Decision (keputusan) 

Pada tahapan ini komunikan memutuskan akan mengikuti pesan yang disampaikan 

oleh komunikator 

5. Action (tindakan) 

Action adalah tujuan akhir dari komunikasi menurut teori AIDDA ini dimana 

komunikan melakukan atau mengikuti pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

Dalam model komunikasi tersebut, dijelaskan bagaimana psikologis seorang komunikan 

sebagai penerima pesan dari sebuah proses komunikasi. Dari uraian diatas, kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik, komunikator hendaknya 

mampu menarik perhatian (attention) dari komunikan. Setelah mendapat perhatian, diharapkan 

akan timbul pula minat (interest) yang cukup kuat untuk mengasilkan keingingan (desire). Jika 

sudah timbul keinginan dalam diri komunikan, maka akan medorong terjadinya keputusan 

(decision) untuk melakukan tindakan (action) sesuai isi pesan dari komunikator. 

Selain menjelaskan bagaimana psikologi seorang komunikan dalam menerima pesan, teori 

AIDDA ini juga dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh pesan komunikator mempengaruhi 

komunikan. Semakin menuju pada action maka akan semakin baik. Karena sebab itu, teori 

AIDDA merupakan teori yang tepat digunakan untuk menganalisis efektivitas pesan. 
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J. Pengaruh Terpaan Iklan Gojek Pada Instagram Evos eSport Terhadap Minat 

Gamer Menggunakan Jasa Gojek 

PT. Gojek Indonesia baru-baru ini membuat suatu strategi iklan yang cukup unik. Menyasar 

target spesifik yaitu kaum gamers, Gojek bekerja sama dengan tim esport papan atas di 

Indonesia yaitu Evos esport sebagai ambassador iklan mereka. 

Kerja sama iklan yang dilakukan cukup beragam baik menggunakan media ATL (above the 

line) atau BTL (bellow the line) yang dimiliki Evos. Media lini atas (ATL) milik Evos yang 

digunakan Gojek untuk beriklan seperti; fanpage facebook, youtube, dan instagram. 

Penelitian ini akan meneliti pengaruh antara terpaan iklan Gojek yang ada di instagram Evos 

esport terhadap minat para gamers menggunakan jasa Gojek menurut sekala AIDDA. 

K. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan masalah tentang pengertian yang diberikan peneliti 

tentang variable yang akan diteliti, diukur dan digali datanya. Devinisi konseptual dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Terpaan Iklan 

Terpaan iklan adalah suatu keadaan terkena pada konsumen oleh pesan-

pesan tentang barang atau jasa  yang disebarkan oleh produsen melalui media 

massa. Terpaan iklan pada penelitian ini mengacu pada terkenanya Gamer 

terhadap iklan Gojek pada Instagram Evos. 

Iklan tersebut memiliki beberapa macam seperti: 
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1. Penggunaan tagar #EVOSGOJEK sebagai tagline iklan Gojek pada 

unggahan Instagram Evos. 

2. Pencantuman logo resmi Gojek Indonesia pada unggahan Instagram 

Evos 

3. Pencantuman akun Instagram Gojek pada biografi Instagram Evos. 

4. Unggahan video pada Instagram Evos dengan melibatkan Gojek. 

Terpaan pada penelitian ini menggunakan 2 indikator, yaitu: 

1. Frekuensi responden terkena iklan Gojek pada Instagram Evos. 

2. Intesitas responden terkena iklan Gojek pada Instagram Evos. 

b.  Minat 

 Miki Ambarwati (2015) dalam jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa minat 

adalah keinginan dari suatu individu. Pada penelitian ini, minat digambarkan 

sebagai bentuk keinginan dari Gamer untuk menggunakan jasa Gojek setelah 

mendapat terpaan iklan Gojek yang terdapat pada Instagram Evos. 

2. Definisi Operasional 

a. Variabel Bebas (X) 

Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variable dependen (terikat), (Sugiyono, 2002:33). Yang menjadi variable 

bebas dalam penelitian ini adalah terpaan iklan gojek pada akun instagram tim esport EVOS, 

karena terpaan sponsorship ini yang akan menjadi penyebab perubahan pada variable terikat 

nantinya. Inikator dalam penelitian ini adalah: 

1. Frekuensi responden terkena iklan Gojek pada laman Instagram Evos esport. 

2. Intesitas responden terkena iklan Gojek pada laman Instagram Evos esport. 



23 

 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variable bebas (Sugiyono, 2003:33). Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat 

adalah minat beli para gamers.  

Adapun indikator pada variable terikat ini adalah: 

1. Minat (interes) Gamer untuk membeli atau menggunakan jasa Gojek. 

L. Hipotesis Penelitian 

Dalam suatu penelitian, suatu hipotesis, diperlukan sebagai pembatas ruang lingkup 

serta pengaruh dari suatu penelitian, yang akhirnya akan diuji kebenarannya oleh data dari 

penelitian itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis atau dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 

Adapun Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Hi = Ada pengaruh antara terpaan iklan Gojek pada akun instagram tim esport Evos 

terhadap minat konsumen menggunakan produk Gojek 

Ho = Tidak ada pengaruh antara terpaan iklan Gojek pada akun instagram tim esport 

Evos terhadap minat konsumen menggunakan produk Gojek. 


