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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang 

tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi 

akanberjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi 

diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. 

Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan 

aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah 

menikmati banyak manfaat oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam 

satu dekade terakhir ini. 

Hal ini memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan atau 

aktivitas sehari-harinya, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi 

komunikasi. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi melalui alat-alat 

tradisional seperti kentongan, lonceng, telepon kaleng, burung merpati 

maupun surat. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kehadiran 

teknologi komunikasi seperti handphone memudahkan manusia dalam 

melakukan aktivitas atau kegiatan mentransfer pesan antara satu dengan yang 

lainnya, dan tidak memiliki batasan baik ruang maupun waktu.  Demikan 

pula dengan teknologi internet, dahulu orang berjualan secara bertatap muka 

atau aktivitas jual beli secara tradisional. Namun seiring berkembangnya 

teknologi internet, proses jual beli dapat dilakukan melalui internet atau yang 

biasa disebut dengan jual dan beli secara online.  
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Berbicara tentang teknologi internet, Indonesia yang notabene 

memiliki jumlah penduduk yang banyak, tentu memanfaatkan internet 

sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dan sumber informasi. Menurut data 

yang dirilis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

(2015), jumlah pengguna internet pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta. Angka 

tersebut naik dari 71,2 juta di tahun sebelumnya. 1 Tak hanya kumpulan ilmu 

pengetahuan, kini orang-orang memanfaatkan internet sebagai media bisnis 

secara online atau yang marak saat ini adalah online store.  

Berdasarkan riset Online Shopping Outlook oleh BMI research 

(2015), mengungkapkan peluang pertumbuhan pasar online masih sangat 

besar seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. 

Menurutnya pengguna belanja online mencapai 24% dari jumlah pengguna 

internet di Indonesia. 2  Dari hasil riset tersebut menunjukan bahwa 

kecenderungan seseorang dalam berbelanja online akan semakin meningkat 

mengingat proses jual beli yang memudahkan antara produsen maupun 

konsumen. Hal ini menggambarkan bahwa semakin bertambahnya jumlah 

pengguna internet, maka semakin tinggi pula jumlah orang yang berbelanja 

secara online setiap tahunnya. 

Menurut BMI research (2015), bahwa konsumen yang paling sering 

berbelanja online adalah perempuan sebesar 53%, dan laki-laki sebanyak 

47%. Hal itu didukung oleh barang yang paling banyak dicari dan dibeli, 

yakni pakaian sebanyak 41% dan aksesoris mode sebanyak 40%. Sementara 

                                                             
1 Nistanto, Reska.  2015. Pengguna Internet Indonesia Tembus 88 Juta. Diakses 7 Maret 2016 

pukul 18.30 melalui (www.tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/). 
2 Anonim A. 2015.. Pasar E-commerce Berpotensi Meningkat. Diakses 7 maret 2016 pukul 18.45   

melalui (www.apkomindo.id/index.php/logo/item/96-2015). 
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itu, kelompok yang paling sering berbelanja online adalah mereka yang 

berada di umur 24-30 tahun yakni sebanyak 33%, kelompok kedua adalah 

umur 18-23 tahun sebanyak 23%. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen 

yang menjadi target pasar online adalah konsumen dengan frekuensi usia 

muda. 

Bisnis online store bak jamur, artinya online store telah merambah 

luas saat ini seperti OLX, Bukalapak, Lazada, Berniaga dan lain sebagainya. 

Beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa 

yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan online store 

sebagai salah satu “tempat berbelanja” baru selain pusat perbelanjaan (toko 

tradisional). Hal ini membuat banyak penjual online store berlomba-lomba 

menawarkan produknya dengan berbagai cara guna mampu menarik 

konsumen untuk berbelanja secara online, mereka memanfaatkan keadaan 

dimana online store sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. 

Menurut Arwiedya (2011), menjamurnya online store membuka 

peluang usaha dalam bidang produk di internet yang banyak membidik 

remaja sebagai konsumennya. Keunggulan bisnis online store adalah 

kemudahan dalam melakukan promosi dan efisien karena hanya 

membutuhkan biaya berlangganan internet untuk dapat menjalankan 

bisnisnya, artinya pelaku bisnis online tersebut memanfaatkan perkembangan 

e-commerce sebagai lahan untuk mengembangkan pasar dan upaya 

meningkatkan jumlah konsumen. 3 

                                                             
3 Arwiedya, Mochamad Ridzky. 2011. Analisis Pengaruh Harga, Jenis Media Promosi, Resiko 

Kinerja, Dan Keragaman Produk Terhadap Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko 
Online.Diakses7 maret 2016 pukul 18.55 melalui 
(www.core.ac.uk/download/files/379/11728066.pdf) 
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Untuk memperlancar usahanya, tentu para pelaku bisnis  tersebut 

melakukan beragam upaya untuk bersaing dengan pelaku usaha online lainya, 

salah satunya melalui kegiatan komunikasi pemasaran, seperti melakukan 

promosi dan periklanan. Aktivitas tersebut sebagai upaya untuk memberikan 

dan meningkatkan brand awareness kepada calon pembeli sehingga tertarik 

(interest), memutuskan (decision) dak akhinya memutuskan (action) untuk 

membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh online store. Sebagaimana 

definisi menurut Terence A. Shimp (2003:160), bahwa komunikasi 

pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka 

jual. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2012:501) menyatakan bahwa 

aktivitas komunikasi pemasaran perlu diintegrasikan untuk menghantarkan 

pesan yang konsisten dan mencapai positioning yang strategis. Dengan 

demikian para pelaku bisnis online harus menilai pengalaman dan kesan yang 

paling mempengaruhi setiap tahap proses pembelian Pemahaman ini akan 

membantu mereka mengalokasi dana komunikasi dengan lebih efisien serta 

merancang dan mengimplementasikan program komunikasi pemasaran yang 

efektif. 

Menurut Sari (2015), bahwa online store memberikan beragam 

kemudahan bagi konsumennya diantaranya adalah adanya penghematan 

biaya, barang bisa langsung diantar kerumah, pembayaran dilakukan secara 
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transfer dan harga lebih bersaing. 4 Sedangkan menurut Kenan (2009), faktor 

lain yang dapat mempengaruhi preferensi belanja online yaitu layanan, karena 

internet (walaupun tanpa bertemu langsung) memungkinkan para pembeli 

untuk bertanya kepada penjual tentang informasi produk atau jasa yang 

diinginkan. 5  

Sejatinya, Zalora merupakan salah satu outlet store yang ada di 

Indonesia. Untuk mempermudah jangkauan konsumen, Zalora memfasilitasi 

layanan di berbagai media sosial seperti instagram dan bbm. Selain itu, 

Zalora sendiri memiliki akun web serta bisa langsung di unggah melalui 

appstore dan playstore yang tersedia di layanan handphone. Menurut 

Catherine (2013), Zalora memberikan layanan, seperti fasilitas pengembalian 

secara gratis apabila konsumen ingin mengembalikan produk order yang 

dipesan dalam bentuk rusak, tidak sesuai ukurannya atau berubah pikiran 

setelah mencobanya. 

Ilmu Komunikasi merupakan salah satu jurusan dibawah naungan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah 

Malang. Prodi Ilmu Komunikasi menjadi salah satu Prodi  terunggul di 

kampus Jas Merah Kampus Putih UMM. Hal ini terlihat dari animo 

mahasiswa baru yang terus meningkat setiap tahunnya. Tidak itu saja, materi 

kurikulum yang terus disesuaikan dengan perkembangan kurikulum, tetapi 

juga mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki Prodi Ilmu Komunikasi di 

                                                             
4 Sari Chaca Andria. 2015. Perilaku Belanja Online Dikalangan Mahasiswi Antorpologi 

Universitas Airlangga.Diakses 7 Maret 2016 Pukul 19.00 melalui 
(www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-auna97cbdaabbfull.pdf). 

5  Kenan, Muhammad. 2009. Analisis Pengaruh Orientasi Utilitarian, Orientasi Hedonik Dan 
Manfaat Yang  Dirasakan Konsumen Terhadap Sikap Belanja Secara Online. Diakses 7 
Maret 2016 Pukul 19.00 melalui (www.repository.wima.ac.id/308/2/bab%201.pdf). 
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lembaga Sekolah Tinggi atau Universitas lainnya. Prodi Ilmu Komunikasi 

UMM memiliki tiga konsentrasi atau peminat kajian, seperti Audio Visual 

(AV), Public Relations (PR) dan Jurnalistik. 

Hasil penelitian Kompas.com (2012), menunjukan bahwa mahasiswa 

memiliki minat untuk berbelanja online dengan angka sebesar 19,9% (diakses 

7 Maret 2016 pukul 17.37). Menurut Arwiedya (2011), bahwa peluang usaha 

dalam bidang produk salah satunya fashion di internet banyak membidik 

remaja sebagai konsumennya (diakses 7 Maret 2016 pukul 17.45), tak 

terkecuali mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2012. Seperti yang 

diketahui bahwa mahasiswa Ilmu Komunikasi tak hanya dituntut mampu 

berkomunikasi secara efektif dan efisien, namun dituntut pula untuk 

berpenampilan menarik sebagaimana salah satu ruang lingkup kerjanya di 

dunia entertain.  Hal ini mengindikasikan bahwa mereka memanfaatkan 

keberadaan online store sebagai salah satu alternatif dalam berbelanja, 

sehingga proses berbelanja lebih praktis. 

Penggunaan online store bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM 

angkatan 2012 khususnya, memberikan perubahan belanja yang semula harus 

berdesak-desakan di pasar menjadi satu hal yang baru dan praktis. Sehingga 

timbul suatu dugaan bahwa aktivitas belanja online mahasiswa karena 

dipengaruhi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh online store, salah 

satunya online store Zalora. Sebaliknya tidak ada pengaruh terkait dengan 

komunikasi pemasaran yang dilakukan, sehingga mengindikasikan perilaku 

berbelanja online karena memenuhi faktor psikologisnya. Berdasarkan 

pemaran tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang 
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“Pengaruh Antara Komunikasi Pemasaran Online Store Zalora 

Terhadap Aktivitas Belanja Online Mahasiswa”. Alasan peneliti memilih 

mahasiswa sebagai subjek penelitian yaitu mengingat tingginya aktivitas 

belanja online mahasiswa yaitu 19.9% tak terkecuali mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan 

demikian, faktor utama yang menjadikan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

angkatan 2012 sebagai subjek penelitian  karena konsumen yang menjadi 

target pasar online adalah konsumen dengan frekuensi usia 18-23 tahun yang 

notabene sebagai konsumen muda. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, bahwa 

peneliti menarik suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Adakah 

pengaruh antara komunikasi pemasaran online store Zalora terhadap aktivitas 

belanja online mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2012 Universitas 

Muhamadiyah Malang?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

Dari isi rumusan masalah yang telah dikemukan, maka bisa di 

simpulkan  tujuan penelitian yaitu “Untuk menghitung adanya pengaruh 

komunikasi pemasaran online store Zalora terhadap dan aktivitas belanja 

online mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2012 Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam proses ilmiah ini, peneliti juga mengharapkan nantinya 

penelitian ini dapat bermanfaat, seperti pemaparan berikut ini:  

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan 

dalam bidang komunikasi, khususnya praktik komunikasi pemasaran yang 

efektif. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan 

sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya guna melakukan penelitian yang 

relevan secara komprehensif. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan nantinya akan diperoleh sebuah gambaran yang jelas bagi 

pihak produsen dan penjual dalam praktik dari  komunikasi pemasaran 

yang tepat untuk mempengaruhi konsumen untuk berbelanja. 

 
E. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dan untuk 

mempermudah pemahaman isi dari studi ini, maka peneliti membagi menjadi 

lima (5) bab, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan pemikiran dan teori-teori yang mendasar dalam 

studi ini, seperti komunikasi pemasaran, online store dan aktivitas 

belanja online mahasiswa. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai uraian metodologi penelitian yang 

digunakan pada studi ini, antara lain lokasi penelitian, jenis 

penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, penskalan data dan uji 

keabsahan data. 

BAB IV SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini berisi pembahasan dan analisis hasil penelitian seperti 

deskripsi subjek penelitian dan komunikasi pemasaran online store 

Zalora 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisi kesimpulan, implikasi akademik dan praktis, 

saran bagi studi yang akan datang. 


