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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi dan internet setiap tahunnya sudah 

semakin berkembang dan menjadi salah satu media yang digunakan untuk 

mempermudah pemakainya dalam memahami serta mendapatkan informasi 

dengan mudah, cepat, akurat, serta mencakup kisaran waktu dan ruang yang 

lebih luas. Berkat perkembangan teknologi dan internet masyarakat dapat 

merasakan dan menikmati berbagai kemudahaan yang dapat diakses melalui 

internet. Penggunaan internet di Indonesia juga semakin meningkat seiring 

dengan teknologi yang terus berkembang seperti, komputer, dan smartphone. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis data tentang 

penggunaan internet di Indonesia. Survey yang dilakukan disepanjang tahun 

2017 itu menemukan bahwa lebih dari 143,26 juta orang Indonesia telah 

terhubung ke internet. Ada pun total penduduk Indonesia pada tahun 2017 

sebanyak 262 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan banyaknya penduduk 

indonesia yang menggunakan Internet. Dari 143,26 juta penggunaan internet 

87,13 persen diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial (APJII, 

2017,https://apjii.or.id/survei2017/download/LMu3FRa0sjplCgTkxY8Qy2rU

SNXbDA). 

Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh para pemilik merek untuk 

memanfaat internet sebagai media promosi (iklan). Promosi (iklan) dapat 

https://apjii.or.id/survei2017/download/LMu3FRa0sjplCgTkxY8Qy2rUSNXbDA
https://apjii.or.id/survei2017/download/LMu3FRa0sjplCgTkxY8Qy2rUSNXbDA
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dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya  adalah periklana melalui 

media sosial. Pada dasarnya beriklan dengan menggunakan media sosial 

memang lebih cepat dalam hal penyampaian suatu pesan kepada audiens jika 

dibandingkan dengan iklan konvensional seperti banner, atau pop-up ads. 

Media sosial juga sudah menyuguhkan beberapa kekuatan dalam 

menyebarkan informasi dan mengumpulkan sebuah massa. Walaupun 

tersebar diberbagai wilayah yang berbeda, mampu menciptakan massa. 

Kekuatan massa yang diciptakan cukup kuat. Untuk itu media sosial dapat 

digunakan sebagai alternatif media beriklan di samping media lain. 

Perusahaan penyedia barang dan jasa pun mulai berbondng-bondong untuk 

memasang iklan untuk produk mereka di berbagai media sosial seperti, 

Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube.  

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan media sosial dalam 

periklanan adalah perusahaan Shopee.  Karena Shopee menurut Viva dalam 

situsnya (https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1147950-10-marketplace-

terpopuler-di-indonesia-kuartal-i-2019-siapa-juaranya) mengatakan bahwa 

“Shopee berada dalam peringkat ke dua marketplace terpopuler setelah 

Tokopedia yang berada di urutan pertama, Bukalapak di urututan ketiga, 

setelah itu Lazada, JD.id, Blibli.com, Zalora, AlliExpres, Zilingo Shopping 

dan terakhir Amazon”. Hal tersebut menunjukan bahwa Shopee tidak kalah 

bersaing dengan marketplace lainnya. Shopee sendiri adalah salah satu online 

shop yang menawarkan berbagai macam jenis produk melalui media sosial 

mereka. Diantaranya produk yang mereka iklankan berupa produk-produk 

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1147950-10-marketplace-terpopuler-di-indonesia-kuartal-i-2019-siapa-juaranya
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1147950-10-marketplace-terpopuler-di-indonesia-kuartal-i-2019-siapa-juaranya
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seperti: elektronik, peralatan rumah tangga dan pakaian. Produk yang dijual 

dalam Shopee merupakan produk dengan merek yang telah banyak dikenal 

oleh konsumen dan Shopee mempunyai peran sebagai penghubung antara 

konsumen dengan produsen berbagai macam produk yang ada dalam Shopee. 

Banyaknya kelebihan yang dapat diambil dari pemasaran yang dapat 

dilakukan di media sosial ini diantaranya produsen dapat berkomunikasi 

langsung dengan konsumen, sebagai media promosi, dan membangun merek. 

Dalam periklanan melalui media sosial, iklan yang menarik perhatian 

dapat dilihat dari berapa banyak jumlah followers atau orang yang mengikuti 

akun media sosial Shopee. Iklan yang efektif juga mampu menarik perhatian 

sehingga melakukan tindakan, diketahui jumlah followers atau orang yang 

mengikuti Shopee di berbagai media sosial dapat dilihat pada tabel 1.1 

berikut ini : 

Tabel 1.1  

Jumlah Followers dan Post Pada Iklan Shopee di berbagai Media Sosial 

Keterangan Media Sosial  

Instagram Facebook Twitter Youtube 

Pengunjung atau 

Pengikut 

(Followers) 

2.700.000 14.967.207 89.800 331.388 

Jumlah Iklan (Post) 6.214 7.700 4.620 443 

 Sumber : Media Sosial Shopee Indonesia (diperbarui 19 Juli 2019) 

Dari tabel 1.1 menunjukan intensitas Shopee dalam melakukan 

periklanan di media sosial. Intensitas periklanan yang dilakukan  Shopee 

dapat dilihat dari jumlah iklan (post) yang mereka bagikan di media sosial 
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mereka. Jumlah iklan (post) Shopee di instagram mencapai 6.214 dengan 

pengunjung atau pengikut (followers) sebesar 2.700.000 di facebook jumlah 

iklan (post) mencapai 7.700 dengan pengunjung atau pengikut (followers) 

sebesar 14.967.207, di twitter jumlah iklan (post) mencapai 4.620 dengan 

pengunjung atau pengikut (followers) sebesar 89.800, dan di youtube jumlah 

iklan (post) mencapai 443 dengan pengunjung atau pengikut (followers) 

sebesar 331.388. Hal tersebut menunjukan bahwa Shopee sangat 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan periklanan 

produk mereka. 

Iklan yang dibuat tidak hanya untuk menarik calon konsumen untuk 

membeli produk yang ditawarkan, tetapi juga untuk mengukur seberapa 

efektif iklan yang sudah dilakukan oleh Shopee di media sosial. Iklan yang 

efektif adalah iklan yang dapat menarik perhatian konsumen dan 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk atau jasa yang 

dipasarkan sehingga dapat dipahami bahwa konsumen tidak membeli produk, 

tetapi membeli keuntungan dari produk tersebut (Shimp, 2003). Iklan yang 

efektif juga harus mudah dicerna atau dimengerti oleh masyarakat dan 

mengandung informasi yang benar sehingga iklan dapat tertanam secara 

mendalam di benak konsumen dan konsumen mencermatinya dengan sudut 

pandang yang benar (Durianto, 2003).  Secara umum tujuan periklanan 

adalah khalayak akan mengetahui keberadaan merek, produk maupun 

perusahaan di pasar, memposisikan produk dengan membedakan diri dengan 

produk pesaing, menyampaikan pesan-pesan persuasif, kahalayak didorong 
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untuk mencoba menggunakan produk atau merek yang ditawarkan, 

diharapkan konsumen bertindak untuk memberli produk, akan mantapkan 

keberadaan pelanggan yang loyal, inovasi atau cara baru dapat diketahui 

khalayak melalui iklan, dan dapat meningkatkan citra produk, merek maupun 

perusahaan (Shimp, 2003).  

Periklanan yang efektif dipandang mampu mempengaruhi 

kecenderungan mengonsumsi dan mengubah pengatahuan publik mengenai 

ketersediaan maupun karakteristik beberapa produk. Elastisitas permintaan 

produk akan sangat dipengaruhi aktivitas periklanan sehingga dampak iklan 

bervariasi tergantung efektivitasnya. Diperlukan teknik pengukuran untuk 

memantau efektivitas iklan secara kuantitatif, yang berguna untuk mendeteksi 

kesinambungan efektivitas iklan. Selain itu, yang dibidik utama perusahaan 

agar orang tertatik untuk membeli produk yang diiklankan adalah bagaimana 

sebuah iklan dapat mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, 

kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berikaitan dengan suatu produk 

atau merek (Durianto, 2003). Pengujian naskah iklan dapat dilakukan 

sebelum suatu iklan dipasang disuatu media, atau sebelum suatu iklan dicetak 

atau disiarkan. Dalam pengujian naskah iklan kepada konsumen, dapat 

menggunakan metode, yakni Customer Response Index (CRI), Direct Rating 

Method (DRM), EPIC Model, dan Consumer Decision Model (CDM), 

(Durianto, 2003).  
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Dalam penelitian ini akan menggunakan Metode EPIC dalam mengukur 

efektivitas iklan. Metode EPIC adalah metode yang paling sering digunakan 

dalam mengukur efektivitas iklan. Metode EPIC mempunyai kelebihan 

dibandingkan dengan metode lainnya, karena memisahkan empat variabel 

EPIC (empathy, persuasion, impact, dan communication) untuk kemudian 

dianalisa guna melihat efektivtas masing-masing variabel tersebut secara 

terpisah sehingga dapat diketahui pada variabel yang manakah suatu iklan 

memiliki kelemahan dalam pencapaian tujuannya kemudiaan akan dipetakan 

dalam EPIC rate dengan membagi total rata-rata jumlah setiap variabel, 

sehingga dapat diketahui tingkat keefektifan iklan secara menyeluruh, serta 

selanjutnya dibuat strategi baru untuk memperbaikinya (Durianto, 2003). 

Metode EPIC kemudian dianalisa guna melihat efektivitas masing-

masing variabel tersebut secara terpisah sehingga dapat diketahui pada 

variabel yang manakan sebuah iklan memiliki kelemahan dalam pencapaian 

tujuannya, serta selanjutnya dibuat strategi baru untuk memperbaikinya 

(Durianto, 2003). Dalam berbagai bentuk iklan variabel EPIC mengukur 

efektivitas pada tingkat berbeda terganntung pada tujuan iklan. EPIC 

memungkinkan untuk menafsirkan pentingnya variabel relatif terhadap tujuan 

iklan dengan langkah-langkah kerja yang kuat dan relevan. Langkah-langkah 

ini didasarkan pada tanggapan dimana setidaknya ada tiga pertanyaan yang 

berbeda untuk setiap variabel sehingga lebih kuat untuk perbandingan survey 

dan lebih relevan dengan apa yang diukur (Nielsen, 2008). 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS IKLAN SHOPEE 

DI MEDIA SOSIAL”. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel 

pada mahasiswa kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang 

mengikuti akun media sosial Shopee dan mengetahui iklan Shopee di media 

sosial facebook, instagram, twitter, dan youtube. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang tersebut, maka masalah 

pokok yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah 

“Bagaimana efektivitas iklan Shopee di Media Sosial?”. 

C. Batasan Masalah 

1. Variabel EPIC Model (empathy, persuasion, impact, and 

communication), menggunakan pendapat dari Durianto (2003). 

2. Pengikut (followers) akun media sosial shopee dan mengetahui iklan 

Shopee di media sosial facebook, instagram, twitter, dan youtube. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas iklan media sosial pada Shopee. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajaran bagi 

penulis dan bagi pihak lainnya, yaitu sebagai: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah referensi di perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Malang serta menambah pengetahuan dan informasi 

khususnya mahasiswa jurusan Manajemen yang akan meneliti 

masalah yang sama. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai ilmu pengetahuan dan bahan 

referensi khusus dengan topik yang sama, sehingga bisa digunakan 

sebagai sumber informasi dan perbandingan untuk penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan 

yang berharga bagi manajer perusahaan PT. Shopee Indonesia, sehingga 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan 

mengembangan kebijakan yang berhubungan dengan iklan di media 

sosial agar selalu dipercaya oleh konsumen untuk setia kepada Shopee. 


