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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Terpaan dan ruang lingkupnya  

Terpaan ialah sebuah aktivitas melihat, mendengar dan membaca iklan yang 

memiliki perhatian dan pengalaman terhadap isi pesan dan dapat terjadi pada setiap 

individu maupun kelompok.10 Tеrpaan informasi di sеbuah mеdia mampu 

mеndorong adanya kеsadaran simbolik, lalu kеsadaran ini mеnimbulkan kеsadaran 

konsumtif, dan kеsadaran konsumtif mеnggiring konsumеn pada perubahan 

perilaku. Prosеs komunikasi massa dalam tеrpaan mеdia akan mеnimbulkan еfеk 

tеrtеntu. Ada 3 efek utama yang ditimbulkan antara lain еfеk kognitif, afеktif dan 

bеhavioral.11 Menurut Rosеngrеn yang dikutip oleh Rakhmat (2009), tеrpaan mеdia 

dapat diukur mеlalui dimеnsi seperti Frеkuеnsi yang mеliputi rutinitas atau bеrapa 

kali sеsеorang mеnggunakan mеdia dan mеngkonsumsi isi pеsan dari mеdia 

tersebut. Lalu diikuti oleh durasi seperti bеrapa lama sеsеorang mеnggunakan 

mеdia dan mеngkonsumsi isi pеsan dari mеdia dan yang terakhir atеnsi seperti 

menggambarkan tingkat pеrhatian yang dibеrikan sеsеorang dalam menggunakan 

mеdia dan mеngkonsumsi isi pеsan dari mеdia.12 

2.2 Komunikasi 

2.2.1 Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi berasal dari kata latin yaitu communis yang artinya adalah 

proses bertemu dan membangun kebersamaan antara individu hingga kelompok 

                                                           
10 1Nurlaila, 2017,“Pengaruh terpaan iklan weight rejuvenation program (WRP) terhadap keputusan membeli 

produk WRP”, Universitas Mulawarman, Ejournal ilmu komunikasi vol 5 no 3 2017 Hal. 329. 
11 Onong uchjana Effendy, ilmu, teoti dan filsafat komunikasi, 2003 Hal. Еffеndy 255 
12 Jalaluddin Rakhmat, 2009, Metode penelitian komunikasi, 2009, Hal 66 
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dengan kelompok. Selain itu bahasa latin dari komunikasi juga memiliki makna lain 

yaitu communico yang berarti membagi (Cherry dalam Stuart, 1983). Menurut 

Steven, proses komunikasi bisa terjadi dimana saja dan kapan saja apabila suatu 

makhluk hidup merespon terhadap suatu objek baik objek tersebut berasal dari 

lingkungan sekitar atau bukan.13 

 Agus Hermawan berpendapat bahwa komunikasi adalah sebuah proses 

interaksi yang terdiri atas komunikan dan komunikator dimana proses interaksi ini 

bersifat sederhana yang berdampak pada saling mempengaruhi dengan pesan yang 

akan disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan kepada komunikator bisa 

menggunakkan komunikasi verbal maupun nonverbal. komunikasi verbal ialah 

komunikasi yang menggunakkan lisan atau suara sehingga pesan dapat 

disampaikan dengan baik. Namun, apabila komunikasi verbal dianggap masih 

kurang dalam proses penyampaian pesan, maka bisa ditambah atau digantikan 

dengan nonverbal seperti simbol dan gerak gerik badan.14  

Berbeda dari Hafed Canggara dan Agus Hermawan, Harold Lasswell dalam 

bukunya yaitu The Structure and Function of Communication in Society yang 

kemudian dikutip oleh Effendy (2005) menjelaskan secara lebih luas. Lasswell 

mengatakan cara yang baik untuk mengetahui arti komunikasi adalah dengan 

paham akan pertanyaan “Who Says What In Which hannel To Whom With What 

Effect?” Atau yang lebih mudah dipahami sebagai berikut: 

- Komunikator 

- Pesan  

                                                           
13 Prof.Dr.H. Hafed Canggara,M.Sc, pengantar Ilmu Komunikasi, 2008, hal 19 
14 Agus Hermawan, 2012, Komunikasi Pemasaran, Hal 4 
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- Media 

- Komunikan  

- Efek  

 Berdasarkan paradigma diatas, Laswell mengatakan bahwa komunikasi 

adalah proses penyampain pesan antara komunikator dan komunikan yanag 

menimbulkan efek. Lawsswell juga mengatakan bahwa ilmu komunikasi 

menyelidiki gejala komunikasi, pendekatan yang dilakukan pun dengan tiga cara 

yaitu secara ontologis, aksiologis, dan epistemologis atau dengan cara mengetahui 

apa itu komunikasi, bagaimana agar komunikasi berjalan efektif dan untuk dampak 

komunikasi tersebut berlangsung. Pesan yang ingin disampaikan bisa berupa 

pikiran atau perasaan. Pikiran ini seperti sebuah gagasan, ide informasi, maupun 

opini. Sedangkan perasaan berupa sebuah keyakinan, perasaan bahagia senang, 

sedih dan sebagainya yang timbul dari perasaan sang komunikator.15 

 Dari penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa komunikasi 

adalah proses komunikasi yang terjadi antara komunikan dan komunikator untuk 

menyampaikan pesan secara baik dan menghasilkan efek sesuai dari persepsi sang 

komunikan. 

2.3.2 Unsur Komunikasi  

faktor lingkungan menurut Joseph De Vito K. Sereno dan Erika Vora 

merupakan unsur yang cukup penting dalam mendukung terjadinya proses 

komunikasi. Proses komunikasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila unsur 

unsur komunikasi telah dipenuhi. Unsur komunikasi ialah: 

                                                           
15 Onong Uchjana Effendy, 2005, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Hal 10-11 
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A. Sumber (Source) 

Semua komunikasi pasti membutuhkan sumber sebagai pengirim pesan 

informasi. Sumber sering juga disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa 

Inggrisnya disebut source, sender atau encode. Sumber terdiri dari satu orang, tetapi 

bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga 

tergantung bentuk komunikasi yang dilakukan pada saat itu.16 

B. Pesan (Message) 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan berbagai 

cara, bisa melalui media komunikasi seperti internet, pesan non verbal hingga tatap 

muka secara langsung. Pesan sendiri biasanya mengenai ilmu pengetahuan, 

hiburan, informasi, nasihat atau propaganda tergantung pesan ini disampaikan 

kepada siapa.17 

C. Media (Channel)  

Media adalah alat yang digunakan dalam hal penyampaian pesan komunikasi. 

Ada beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa 

media bisa bermacam macam bentuknya, contohnya dalam komunikasi antar 

pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi maka akan bertatap muka dan 

memungkinkan terjadinya kontak fisik, oleh karena itu panca indera dianggap 

sebagai media komunikasi tersebut. Berbeda dengan komunikasi massa, media di 

komunikasi massa adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan 

                                                           
16 1Sariman Sutrisno Situorus, Skripsi: “Proses Komunikasi Organisasi Dalam Koordinasi Pelaksanaan Operasi 

Pencarian dan Pertolongan Oleh Kantor SAR (Search and Rescue) Medan” (Medan:UMA, 2018) Hal. 8 
17 Ibid,Hal 8 
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penerima yang bersifat terbuka, sehingga setiap orang dapat melihat, membaca dan 

mendengar pesan yang disampaikan.18 

D. Penerima (Receiver) 

Penerima dalam komunikasi berarti komunikan atau orang yang menerima 

pesan. Penerima bisa secara personal atau kelompok tergantung bentuk komunikasi 

yang sedang dilakukan. Keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber 

dari sebuah proses komunikasi. Penerima merupakan sebuah elemen penting dalam 

proses komunikasi, karena apabila suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan 

menimbulkan masalah yang seringkali menuntut perubahan, apakah pada sumber, 

pesan atau media komunikasi.19 

E. Efek 

Pengaruh atau efek menurut Stuart (1989)  adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima 

pesan. Pengaruh bisa berdampak pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

seseorang. Pengaruh diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada aspek 

pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.20 

F. Umpan Balik (Feedback) 

Umpan balik ialah salah wujud nyata pengaruh yang berasal dari penerima. 

Akan tetapi, umpan balik bisa berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski 

pesan belum sampai pada penerima. Misalnya, konsep surat yang sebelum  

                                                           
18 Ibid, Hal 8 
19 Ibid, Hal 9 
20 Ibid, hal 9 
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dikirim lalu ada perubahan yang harus dilakukan, atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan mengalami gangguan sehiingga pesan mengalami 

keterlambatan. Hal-hal seperti ini menjadi tanggapan balik yang diterima oleh 

sumber.21 

G. Lingkungan  

Lingkungan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses 

komunikasi. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial 

budaya, lingkungan psikologis22 

Pendapat dari Nurjaman dan Khaerul Umam, hanya terdapat tiga unsur yang 

paling mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah proses komunikasi, yaitu23: 

 A.Komunikator atau orang yang mengirimkan pesan kepada komunikan secara 

perseorangan atau kelompok. 

 B. Komunikan atau orang yang menerima pesan dari komunikator.  

 C. Saluran/ media atau jalan yang digunakan dalaam mengirimkan sebuat pesan. 

Nurjaman dan Uman berpendapat bahwa setiap unsur tersebut memiliki 

hubungan yang sangat erat dan saling berketergantungan satu dan lainnya sehingga 

akan membuat komunikasi menjadi efektif.24 Berbeda dengan pendapat Melvin De 

Fleur, Charles Osgood, Gerard R. Miller yang menambahkan unsur  

                                                           
21 Ibid, Hal 10 
22 Ibid, Hal 10 
23 Kadar Nurjaman, Khaerul Umam, 2012, Komunikasi & Public Relations, Hal.36-38 
24 ibid 



 

14 
 

umpan balik (Feedback) sebagai salah satu unsur penting komunikasi sehingga 

tercipta sebuah proses komunikas yang sempurna.25 

Pengungkapan unsur unsur komunikasi berbeda beda tiap ahli, tapi hal 

tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena bisa saja pola komunikasi yang 

berbeda. Ada yang dalam sebuah proses komunikasi hanya membutuhkan 

komunikator-komunikan, ada juga yang membutuhkan komunikator-media-

komunikan hingga unsur secara lengkap. Hal tersebut tergantung dari bagaimana 

situasi yang sedang terjadi saat ingin melakukan proses komunikasi. 

2.2.3 Prinsip Komunikasi 

Kesamaan dalam berkomunikasi diibaratkan dengan lingkaran yang saling 

bertumpuk satu sama lain. Lingkaran tersebut tidak penuh saling bertumpuk, 

melainkan ada sisi yang bertumpuk saja. Sisi yang bertumpuk disebut kerangka 

pengalaman. Kerangka pengalam disini dimaksudkan adanya persamaan antara 

komunikator dan komunikan, bisa persamaan secara bahasa, simbol, ketertarikan 

akan sesuatu. Tiga prinsip dasar komunikasi, yaitu:26 

a. Dianggap sebuah proses komunikasi ketika adanya sharing moment yang 

ternyata bersifat sama antara komunikator dan komunikan. 

b. Apabila di daerah yang bertumpukan menyebar sehingga menutupi 

lingkaran A dan B dan menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, 

maka keberhasilan proses komunikasi yang efektif akan semakin besar 

c. Apabila daerah yang bertumpukan semakin mengecil dan tidak menjangkau 

sentuhan kedua lingkaran, maka proses komunikasi yang terjadi akan 

terbatas atau bisa gagal diakrenakan tidak adanya kesamaan. 

                                                           
25 Nurudin, 2016, Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer, Hal 43 
26 Prof.Dr.H.Hafied Cangara, Op.Cit., hal 21-22 
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d. Dalam proses komunikasi antar manusia akan susah menemukan 

komunikan yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat sifat yang sama 

dengan komunikator sehingga kedua lingkaran tidak bisa saling menutup 

secara penuh.  

Sedangkan Deddy Mulyana menyatakan bahwa prinsip komunikasi dibagi 

menjadi 12 macam. Prinsip komunikasi yang dimaksud adalah: 

a. Komunikasi adalah proses simbolik  

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan utuk menunjuk sesuatu 

lainya berdasar hasil kesepakatan kelompok atau individu. Lambang meliputi kata-

kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Cotnohnya adalah pemasangan berdera di halaman rumah untuk 

menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara Indonesia. Lambang 

merupakan salah satu dari kategori tanda. Relasi antara tanda dengan objek dapat 

juga direpresentasikan oleh ikon dan indeks yang dimana tidak memerlukan adanya 

kesepakatan.27 

b. Setiap Perilaku Mempunyai Potensi Komunikasi 

Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah berkomunikasi. Komunikasi 

apabila seseorang memberi makna pada perlaku oranglain atau perilaku dirinya 

sendiri.  Akan susah apabila kita meminta seseorang untuk tidak melakukan proses 

komunikasi, karena setiap perilaku dan gestur tubuhnya akan selalu memnghasilkan 

potensi komunikasi yang bisa ditafsirkan. Contohnya saja apabila ada seseorang 

yang tertawa, maka kita pasti akan mengasumsikan bahwa orang                                   

                                                           
27 Deddy Mulyana, 2008, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Hal 92-107 
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tersebut sedang bahagia; Kalai ia cemberut, maka ia ditafsirkan sedang dalam 

keadaan ngambek. Penafsiran ini tidak hanya apabila kita menunjukkan ekspresi 

saja. Ketika kita lebih memilih keluar dari lingkaran pembicaraan atau menyendiri 

disebuah keramaian, kita mengundang pesan komunikasi untuk ditafsirkan. Bisa 

saja menurut orang lain kita sedang dalam keadaan malu, tidak peduli marah atau 

tidak tertarik dengan lingkup tersebut.28 

c. Komunikasi Punya Dimensi Isi dan Dimensi Hubungan  

Dimensi isi disandi dengan pesan verbal, sementara dimensi hubungan disandi 

dengan pesan non verbal. Dimensi isi berisikan isi pesan komunikasi sedangkan 

dimensi hubungan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatakan yang juga 

mengisyaratkan bagaimana hubungan para pelaku komunikasi dan bagaimana 

pesan itu ditafsirkan. Pesan yang sama bisa ditafsirkan berbeda apabila disampaikan 

dengan cara yang berbeda pula. Pengaruh pesan juga akan berbeda bila disajikan 

dengan media yang berbeda. Bahkan perbedaan pengambilan shot, angle, dan 

gerakan guest di kamera televisi akan menimbulkan pengaruh yang berbeda pada 

khalayak pemirsa.29 

d. Komunikasi Berlangsung Dalam Berbagai Tingkat kesengajaan  

Komunikasi bisa dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari 

komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar benar 

direncanakan dan disadari. Meskipun kita tidak sama sekali bermaksud 

menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita berpotensi ditafsirkan orang 

lain lain. Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang melakukan 

                                                           
28 Ibid, Hal 108 
29 Ibid, Hal 109 
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proses komunkasi. Tanpa disadari pula dalam kehidupan sehari hari, kita lebih 

sering menggunakan komunikasi secara non verbal. Hal ini bisa terlihat dari kita 

pasti akan menepuk pundak teman kita sebelum memanggilnya.30 

e. Komunikasi Terjadi Dalam Konteks Ruang Dan Waktu  

Pemaknaan pesan bergantung pada konteks fisik dan ruang seperti iklim, suhu, 

intensitas cahaya, waktu, sosial dan psikologis. Waktu juga mempengaruhi 

pemaknaan pada suatu pesan. Dering telepon pada tengah malam atau dini hari akan 

di representasikan lain dibanding telepon disiang hari. Bisa saja telepon malam hari 

berarti ada sesuatu hal yang bersifat darurat.31 

f. Komunikasi Melibatkan Prediksi Peserta Komunikasi  

Ketika orang melakukan proses komunikasi, para pelaku komunikas akan 

meramalkan efek prilaku komunikasi tersebut. Prediksi tidak selalu disadari, dan 

sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain 

berdasarkan peran sosialnya. Orang-orang memilih strategi berdasarkan bagaimana 

orang yang menerima pesan akan merespon komunikasi tersebut. Komunikasi juga 

terikat oleh aturan atau tatakrama.32 

g. Komunikasi Bersifat Sistemik  

Individu adalah suatu sistem yang hidup. Ada dua sistem dasar beroperasi 

dalam transaksi komunikasi itu yaitu sistem internal dan eksternal. Sistem internal 

adalah seluruh sistem Nilai yang dibawa tiap individu ketika ia berpartisipasi dalam 

proses komunikasi. Istilah yamg sering dikenali pada sistem internal adalah 

                                                           
30 Ibid, Hal 111 
31 Ibid, Hal 113 
32 Ibid, Hal 116 
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kerangka rujukan, bidang pengalaman, struktur kognitif, pola pikir, keadaan 

intenal, dan sikap. Sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di 

luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta 

komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya, dan temperature 

ruangan.33 

h. Semakin Mirip Latar Belakang Budaya Semakin Efektiflah Komunikasi  

Tidak ada manusia yang diciptakan sama walaupun sedarah daging. Kesamaan 

yang bisa kita rasakan misalnya agama, ras (suku), bahasa, tindak pendidikan, atau 

tingkat ekonomi yang mendorong orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya 

karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Komunikasi 

yang efektif adalah komunikasi yang sesuai dengan harapan para pelaku 

komunikasi. Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang 

berkomunikasi lebih mudah dikarenakan paham akan makna yang diucapkan 

dibandingkan dengan orang orang yang tidak memahani bahasa yang sama.34 

i. Komunikasi Bersifat Nonsekunsial  

Komunikasi sendiri memiliki dua sifat yaitu komunikasi satu arah dan 

komunikasi dua arah. Contoh dari komnkasi dua arah seperti sekelompok orang 

yang melaksanakan rapat atau kuliah,komunikasi yang berlangsung itu berjalan dua 

arah, karena orang orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan 

sebenarnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama, yaitu 

lewat perilaku nonverbal mereka.35 

                                                           
33 Ibid, Hal 116-117 
34 Ibid, hal 117  
35 Ibid, Hal 118-120 
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j. Komunikasi Bersifat Prosedural, Dinamis, dan Transaksional  

Komunikasi merupakan komunikasi yang terus berkelanjutan sehingga tidak 

memiliki awal dan akhir. Bahkan kajadian yang sangat sederhana sekalipun. Kita 

tidak dapat mengukur peristiwa itu hanya berdasarkan apa yang terjadi antara 

permintaan pesan dan pemberian hasil pesan. Komunikasi sebagai proses dapat 

dilogikakan dengan pernyataan Heraclitus enam abad sebelum masehi yaitu 

“seseorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama dua kali.” 

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa dalam kehidupan manusia, tidak pernah 

saat yang sama akan terjadi dua kali. Dalam proses komunikasi, komunikator dan 

komunikan akan saling mempengaruhi baik seacara verbal maupun non verbal. 36 

k. Komunikasi Bersifat Irreversible  

Dalam komunikasi, sekali seseorang mengirimkan pesan, maka sesorang 

tersebut tidak dapat mengendalikan pesan tersebut terutama menghilangkan efek 

pesan tersebut sama sekali.  Seseorang hanya bisa mengatur makna yang ingin 

diberikan kepada komunikan tapi tidak dengan efek atau konsekuensinya. Sifat 

Irreversible merupakan keterkaitan dari kominkasi yang selalu berubah atau tidak 

konstan. Prinsip tersebut mengajarkan untuk bersikap hati-hati terutama dakam 

menyampaikan pesan karena efek yang ditimbulkan bisa saja diluar ekspektasi.37 

l. Komunikasi Bukan Panasea Yang Bisa Menyelesaikan Berbagai Masalah 

Konflik antar manusia biasanya disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun 

saat konflik terjadi, terkadang komunikasi bukanlah panasea (obat mujarab) untuk 

menyelesaikan konflik dan persoalan tersebut. Konflik biasanya terjadi akbat 

                                                           
36 Ibid, Hal 120-122 
37 Ibid, Hal 123-126 
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keterkaitan dengan masalah struktural. Apabila komunikasi ingin terjadi dengan 

efektif maka persoalan mengenai masalah struktural haruslah selesai.38 

Prinsip-prinsip komunikasi menurut Joseph A. Devito dalam buku Nurudin 

(2011) ada delapan.  Tapi ada dua prinsip yang sesuai dengan Deddy Mulyana yaitu 

Komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan, Komunikasi Bersifat Prosedural, 

Dinamis, dan Transaksional serta komunikasi bersifat irreversible. Lima prinsip 

komunikasi yang lain ialah:  

a. Komunikasi Tak Terhindarkan 

Komunikasi tak terhindarkan ialah komunikasi yang terjadi tanpa disengaja. 

Kita menerima dan mengolah gestur tubuh seseorang padahal tidak ada maksud 

untuk berkomunikasi. Pendapat yang mengatakan bahwa proses komunikasi terjadi 

akibat adanya tujuan dan tentunya disengaja. Padahal pernyataan tersebut tidak 

100% benar. Karena komunikasi sering terjadi meskipun seseorang merasa tidak 

sedang berkomunikasi.39 

b. Komunikasi Adalah Paket Isyarat  

Perilaku komunikasi itu melibatkan semua pesan verbal dan non verbal menjadi 

satu kesatuan yang menjadikan komunikasi menjadi sangat efektif. Bahassa verbal 

dan non verbal tidak mesti sejalan. Karena bahasa non verbal seperti gestur dan 

ekspresi tidak bisa berbohong. Bahasa non verbal bisa menunjukkan makna 

sesungguhnya pada saat proses komunikasi berlangsung. Ernest Beier dalam buku 

Nurudin (2016) mengatakan bahwa pesan dilakukan sebagai sebuah “diskordansi” 

yang merupakan akibat dari penyatuan dua emosi 

                                                           
38 Ibid, Hal 126 
39 Nurudin, 2016, Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer, Hal 62 
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atau perasaan yang berbeda sehingga bahasa verbal dan non verbalnya akan 

bertolak belakang.40 

c. Komunikasi adalah Proses Penyesuaian 

Menurut Pittenger dalam buku Nurudin (2016) mengatakan bahwa komunikasi 

terjadi apabila para komunikator menggunakkan sistem isyarat atau gestur yang 

sama. Komunikasi adalah proses penyesuaian. Karena komunikator harus tau 

seperti apa komunikan yang akan diajak berkomunikasi sehingga komunikator 

harus bisa beradaptasi dengan cepat sehingga tidak adanya miss communication.41 

d. Komunikasi Melibatkan Transaksi Simetris da Komplementer 

Paul Watzlawick dkk (1967) di buku Joseph A. Devito (2011) yang ditulis 

kembali oleh Nurudin (2016) mengemukakan bahwa proses komunikasibisa 

berbentuk apa saja seperti simetris dan komplementer. Hubungan simetris bisa saja 

terjadi apabila komunikator bercermin perilaku satu sama lain sehingga hubungan 

dapat berjalan lurus dengan menekankan pada persamaan. Hubungan komplemeter 

terjadi apabila tidak adanya persamaan antara komunikator dan komunikan. 

Komplementer ialah melengkapi atau menguatkan. Hubungan komplementer ini 

biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau umur yang berbeda atau 

ada yang dituakan dan dihormati disini. 42   

                                                           
40 Ibid, Hal 62-63 
41 Ibid, Hal 65-66 
42 Ibid, Hala 69-72 
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e. Rangkaian Komunikasi Dipungtuaasi 

Joseph A Devito dalam buku Nurudin (2016) mengatakan bahwa komunikasi 

iaah proses yang berkelanjutan yang tidak memiliki awal dan akhir. Proses 

komunikasi selalu bergerak secara berputar sehingga setiap pelaku komunikasi 

dapat merasakan sebab akibat. Pungtuasi ialah kecenderungan atau 

pengelompokkan stimulus dan respons. Pungtuasi juga memiliki tujuan untuk 

mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.43 

Dari pernyataan diatas, penelti menarik kesimpulan bahwa prinsip komunikasi 

merupakan penjabaran lebih jauh terkait definisi dan hakikat komunikasi. Prinsip 

komunikasi digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses komunikasi. 

Banyak perbedaan dalam penjabaran prinsip komunikasi, tapi dapat ditarik benang 

merahnya bahwa prinsip komunikasi yang sesuai ialah komunikasi merupakan 

proses yang berkelanjutan dimana tidak ada awal dan akhir. Selama proses 

komunikasi berlangsung, maka akan banyak menemukan prinsip komunikasi baik 

secara sadar maupun tidak.  

2.2.4 Fungsi Komunikasi  

Komunikasi menurut Robbins SP (2011) memiliki empat fungsi utama, yaitu: 

A. Kontrol 

Komunikasi sebagai alat kontrol pada tiap individu saat akan melakukan 

sesuatu. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan dalam berkomunikasi44  

                                                           
43 Ibid, Hal 75-78 
44 Robbins SP dan judge, 2011, Perilaku Konsumen, Hal 5 
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B. Motivasi 

Motivasi biasanya dilakukan oleh atasan atau orang yang lebih dihormati agar 

bawahan lebih bersemangat. Evaluasi terkadang dilakukan dengan motivasi juga 

agar komunikasi yang terjalin tidak kaku.45 

C. Ekspresi emosional 

Menunjukkan ekspresi terkadang diperlukan dalam melakukan komunikasi. Hal 

tersebut dilakukan untuk sebagai penguat dari bahasa lisan yang dilakukan. mereka 

menunjukkan rasa frustasi dan rasa puas mereka.46 

D. Informasi 

Komunikasi memiliki peran penting sebagai pemberi informasi yang 

dibutuhkan baik oleh individu maupun kelompok. Informasi ini yang digunakan 

untuk mengambil keputusan dengan cara menyampaikan data untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia. 47 

Menurut Harold D. Lasswel dalam buku Canggara (2008) mengemukakan 

bahwa fungsi komunikasi natar lain: 

1. Manusia dapat mengotrol lingkungannya 

2. Beradaptasi dengan tempat mereka sekarang 

3. Melakukan transformasi atau perubahan warisan sosisal kepada generasi 

selanjutnya dengan baik.48 

                                                           
45 Ibid, Hal 5 
46 Ibid, Hal 5 
47 Ibid, Hal 5 
48 Prof.Dr.H.Hafied Cangara, Op.Cit., hal 59 
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Komunikasi memainkan peran yang penting dalam kehidupan manusia. 

Menurut Adler dan Rodman (2003) dalam buku Prof. Dr. Alo Liliweri (2011) 

fungsi komunikasi ialah: 

a. Memenuhi kebutuhan fisik  

Pada saat kita berkomunikasi maka tanpa disadari akan meyembuhkan diri kita 

dari penyakit psikis maupun fisik. Penelitian mengatakan bahwa orang yang kurang 

atau jarang melakukan komunikasi maka memiliki tga atau empat kali resiko 

kematian.49 

b. Memenuhi kebutuhan identitas 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana manusia sangat senang 

menampilkan atau menjukkan identitas dirinya. Ada rasa ingin dikenal dan dihargai 

saat proses komunikasi berlangsung.50 

c. Memenuhi kebutuhan sosial  

Kebutuhan sosial ini beragam, baik bersosialisasi, kebutuhan untuk dilibatkan, 

keinginan untuk dihargai, mengisi waktu luan dan lain sebagainya.51 

d. Kebutuhan Praktis 

Dapat memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Komunikasi merupakan kunci 

penting untuk memenuhi kebutuhan praktis.52 

                                                           
49 Prof.Dr. Alo Liliweri, M.S., Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Hal 136 
50 Ibid, Hal 136 
51 Ibid, Hal 136 
52 Ibid, Hal 136 
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Fungsi komunikasi sendiri memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat kontrol 

manusia dalam melakukan proses komunikasi dimana melibatkan orang lain 

sehingga teciptanya proses komunikasi yang efektif.  

2.2.5 Bentuk Komunikasi 

Dalam buku Human Communication (1980) yang kemudian dikutip oleh 

Cangara (2008) menyebutkan bahwa sekelompok sarjana komunikasi Amerika 

menyebutkan ada lima bentuk komunikasi yaitu53: 

a. Komunikasi antarpribadi 

b. Komunikasi kelompok kecil  

c. Komunikasi organisasi  

d. Komunikasi massa 

e. Komunikasi publik  

Hampir sama dengan diatas, yang membedakan dengan pendapat Mulyana 

(2008) adalah Mulyana memiliki satu bentuk komunikasi lain yaitu komunikasi 

antarpribadi. Kommunikasi antar pribadi ialah komunikasi antara dua orang yang 

dilakukan secara tatap muka sehingga komunikan dapat menangkap reaksi secara 

langsung.54 Sedangkan tidak jauh berbeda dengan Cangara (2008), Cangara 

mengkotakkan bentuk komunikasi menjadi empat, yaitu: 

a. Komunikasi Intrapersonal  

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini 

merupakan proses ketika seseorang menerima stimulus yang diterima oleh panca 

inderanya sehingga berpengaruh pada pengetahuan, sikap hingga perilaku. 

                                                           
53 Prof.Dr.H.Hafied Cangara, Op,Cit., hal 29 

 
54 Deddy Mulyana,2008, Op,Cit., Hal 81 
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Contohnya adalah ketika seseorang ingin mengambil keputusan sendiri, maka 

seseorang itu akan berkomunikasi dengan diri sendiri terkait mempertimbangan 

pilihan A atau B. Selain sebagai bahan pertimbangan akan suatu pilihan, 

komunikasi intrapersonal juga memiliki fungsi sebagai pengendalian diri sendiri 

dan mengetahui lebih dalam akan diri sendiri.55 

b. Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna 

antara dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi. Komunikasi interpersonal 

bersifat dua arah dimana komunikator dan komunikan yang saling bertukar fungsi. 

Komunikasi ini terjadi secara langsung dalam bentuk percakapan baik secara 

bertatap muka atau melalui media komunikasi seperti telefon, atau radio 

komunikasi. Dalam proses komunikasi antar pribadi komunikator akan lebih aktif 

dalam melakukan percakapan agar terjadi timbal balik. Komunikasi interpersonal 

dibagi menjadi dua macam yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok 

kecil. Komunikasi diadik ialah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang 

secara tatap muka. Komunikasi diadik ini bersifat santai dan informal sehingga 

tidak membuat para pelaku komunikasi merasa tertekan. Sedangkan komunikasi 

kelompok kecil ialah proses komunikasi yang terjadi antara tiga orang atau lebih 

dimana setiap orang saling berinteraksi. Komunikasi ini biasanya terjadi pada 

komunikasi organisasi seperti saat musyawarah, forum diskusi hingga rapat.56  

                                                           
55 Prof.Dr.H.Hafied Cangara, Op,Cit., , hal 31 
56 Ibid, Hal 33-34 
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c. Komunikasi Publik  

Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan 

disampaikan dan didengarkan oleh khalayak ramai. Dalam komunikasi publik, 

manusia dapat mengidentifikasi siapa yang berbicara dan siapa yang menjadi 

audience. Tapi komunikasi publik ini tidak dapat diindentifikasi dengan detail 

karena waktu yang terbatas dengan jumlah khalayak yang lebih ramai. Komunikasi 

publik yang sering kita lihat di era sekarang ialah reality show, talk show hingga 

ceramah. Komunikasi publik ini sedikit lebih rumit dikarenakan pesan yang 

disampaikan haruslah jelas dan terstruktur sehingga tidak terjadi keambiguan saat 

berlangsungnya proses komunikasi.57 

d. Komunikasi Massa  

Komunikasi massa ialah suatu proses dimana media memproduksi dan 

meyebarkan pesan kepada publik secara luas dan menyeluruh. Karakteristik utama 

komunikasi massa adalah adanya media massa sebagai alat dalam penyebaran 

pesannya. Pesan komuniikasi massa ini bersifat satu arah saja sehingga tidak ada 

timbal balik yang dapat diterima secara langsung.58 

Dari berbagai macam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

komunikasi sangat banyak, akan tetapi tidak ada bentuk komunikasi yang salah dan 

benar secara gamblang. Namun bentuk komunikasi merujuk pada ciri-ciri dan 

proses melakukan bentuk komunikasi tersebut.  

                                                           
57 Ibid, Hal 34-35 
58 Ibid, Hal 36 
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2.3. Media Komunikasi Sosial 

2.3.1 Definisi media sosial 

Media sosial alat yang digunakan dalam proses komunikasi dengan 

menggunakkan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan 

televisi.59 Media sosial adalah media berbasis online yang mendukung proses 

interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif Seperti media sosial yang populer sekarang 

ini antara lain Blog, Twitter, Facebook, Instagram, dan Wikipedia.60 

Media sosial bisa diartikan juga sebagai media online dimana para penggunanya 

bisa beriteraksi, berbagi dan menginspirasi pengguna lain lewat media seperti blog, 

jejaring sosial, dan wikipedia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai  

"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan 

dan pertukaran user-generated content".61 
 

Jadi peneliti menarik kesimpulan mengenai Media sosial yaitu media dalam 

melakukan proses interaksi yang bertujuan untuk membuat proses komunikasi 

menjadi interaktif dan tidak membosankan. 

2.3.2 Ciri ciri media sosial 

Ciri-ciri media sosial adalah: 

A. Bersifat terbuka 

B. Isi pesan muncul tanpa gatekeeper  

C. Isi pesan disampaikan secara online 

                                                           
59 Prof. Dr.H.Hafied Cangara, 2008, Pengantar Ilmu Komunikasi, Hal. 126 
60 Rulli Nasrullah, 2017, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, hal. 11 
61 Michael Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". 
(Business Horizons, 2010), hal. 59–68 
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D. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga 

tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan 

E. Penggunanya bisa sebagai aktor dalam beraktualisasi diri 

F. Media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, 

percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan 

(relasi), reputasi (status) dan kelompok (group)62 

Ciri ciri media sosial yan lain adalah: 

A. Partisipasi. Adanya partisipasi mendorong pengguna media sosial untuk 

berkontribusi dan umpan balik hingga mengaburkan batas antara media dan 

audiens.  

B. Keterbukaan. Kebanyakan media sosial terbuka melalui saran-saran voting, 

komentar, dan berbagi informasi.  

C. Perbincangan. Kemungkinan terjadinya komunikasi secara dua arah. 

D.  Komunitas. Media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-

komunitas secara cepat dan dapat berkomunikasi secara efektif tentang isu-

isu yang beredar. 

E. Keterhubungan. Media sosial digemar karena kemampuan dalam 

keterhubungan antara pengguna satu dengan lainnya bisa diakses secara 

mudah melalui fasilitas tautan ke website maupun sumber informasi 

lainnya.63 

                                                           
62 Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk 
Kemantrian Perdagangan RI,(Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 27 
63 4Rizky Ramanda Gustam, “KARAKTERISTIK MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK BUDAYA 
POPULER KOREAN POP DI KALANGAN KOMUNITAS SAMARINDA DAN BALIKPAPAN” eJournal Ilmu 
Komunikasi, Volume 3, Nomor 2, 2015:231 
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Ciri-ciri social media ini digunakan untuk memfokuskan apa saja yang menjadi 

jenis social media sehingga para audience mengetahui bagian mana yang termasuk 

social media ataupun tidak.  

2.3.3 Bentuk atau jenis Media sosial 

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat 

komunikasi maupun sebagai media promosi. Adapun macam-macam media sosial 

menurut Rulli Nasrullah ( 2015) adalah sebagai berikut :  

a. Blog  

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

menceritakan mengenai aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, 

baik tautan web lain, informasi dan sebagainya di laman yang dibuat.  

b. Microblogging 

Microblogging ialah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk 

menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Kehadiran jenis media 

sosial ini memperbaiki penggunaan twitter yang hanya dapat menggungah 140 

karakter saja.   

c. Facebook  

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. Facebook memiliki 

berbagai macam aplikasi tambahan seperti game, chating, video chat, dan lain 

sebagainya. Facebook dianggap sebagai media sosial dengan fitur yang dianggap 

paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda. Terlihat dari 

orang tua sering menggunakkan aplikasi tersebut.  
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d. Twitter  

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

twitter.inc yang merupakan salah satu layanan jejaring sosial yang memungkinkan 

para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks 

yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan 

kicauan (tweet).  

e. Instagram  

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada 

berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu “insta” dan 

“gram”. Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan 

dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat 

diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.  

f. LINE  

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat 

digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, tablet, dan komputer. LINE 

difungsikan dengan menggunaka jaringan internet sehingga pengguna line dapat 

melakukan aktiviats seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan 

suara dan lain lain.64 

Menurut tim pusat Humas Kementrian Perdagangan RI bentuk social media 

ialah:65  

                                                           
64 Rulli Nasrullah, 2015, Media sosial, Hal 14 
65 Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial, hal. 65-82 
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A. Aplikasi Media sosial Berbagi Video (Video Sharing)  

Aplikasi berbagi video berguna menyebarkan beragam program pemerintah 

seperti kunjungan, memberitahu keterangan pemerintah, diskusi publik tentang 

suatu kebijakan. Selain itu, sebelum menyebarkan video, diperlukan tahap 

verifikasi sesuai standar yang berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu 

memeriksa, membina serta mengawasi video yang tersebar di masyarakat. Dari 

beragam aplikasi video sharing yang beredar setidaknya ada tiga program yang 

perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan 

oleh mereka yakni YouTube, Vimeo dan DailyMotion.  

B. Aplikasi Media sosial Mikroblog  

Aplikasi mikroblog termasuk aplikasi yang mudah untuk digunakan di 

antara program-program social media lainnya. Para pengguna tidak perlu repot 

menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasi dan jaringan 

internet. Ada dua aplikasi yang cukup terkenal dalam masyarakat Indonesia, yakni 

Twitter dan Tumblr. 

C. Aplikasi Media sosial 

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan 

banyak penggunanya di Indonesia yaitu Facebook, Google Plus, serta Path. Banyak 

pakar media sosial menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi 

aktivitas sosial ini apabila berkitan dengan suatu profesi karena aplikasi ini seperi 

memberitahu kegiatan yang sedang kita lakukan. Aplikasi ini lebih tepat digunakan 

untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, 

kumpul-kumpul hingga arisan. Agar lebih sesuai dengan  
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segmentasi pengguna dan karakter aplikasi ini, maka penerapan bahasa dan 

tampilan konten yang akan disebarkan juga harus lebih santai, akrab, disertai contoh 

kejadian lapangan. Lebih baik lagi jika disertai dengan foto atau infografis. 

D. Aplikasi Berbagi Jaringan Profesional  

Para pengguna ini biasanya merupakan kalangan akademi, mahasiswa para 

peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Jenis aplikasi ini sangat cocok untuk 

mempopulerkan dan menyebarkan misi perdagangan dimana memerlukan 

perincian data. Aplikasi ini sangat efektif untuk menyebarkan dan 

mensosialisasikan perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Aplikasi 

jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd 

dan Slideshare. 

E. Aplikasi Berbagi Foto  

Aplikasi jaringan berbagi swafoto sangat digemari bagi masyarakat 

Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak memberitahu mengenai 

materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, serta terkadang banyak 

mengandung unsur-unsur aneh hingga lucu. Penyebaran program pemerintah juga 

efektif dilakukan lewat aplikasi ini degan syarat mengikuti karakter pengguna 

hingga karakter aplikasi terkait. Aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara 

lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram. 

 Jenis media sosial ini sangat beragam dan yang pasti mmiliki fungsi 

tersendiri yang mungkin tidak dimliki oleh media sosial lainnya. Hal ini dibutuhkan 

untuk para pemula penguna media sosial sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan.  
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2.4. Digital  

2.4.1 Pengertian digital community 

Komunitas virtual ialah kumpulan para pengguna internet yang membentuk 

suatu jaringan hubungan personal. “bandwidth” berguna sebagai penanda utama 

untuk terkoneksi dengan dunia virtual. Dengan berkembangnya teknologi, tanpa 

disadari manusia hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan nyata dan 

kehidupan maya (cyber community). Sehingga menjadikan manusia secara individu 

maupun kelompok lebih tertarik berinteraksi di dunia maya sehingga dikenal 

sebagai komunitas virtual. Pengekspresian komunikasi menggunakan emoticon 

sebagai komunikasi non verbal pada media tersebut. Raymond Williams (1983) 

membahas konsepnya tentang mobile privatization, ia berpendapat bahwa pada 

level sosial paling aktif, orang akan semakin hidup pada unit-unit yang lebih privat. 

Pada waktu yang bersamaan, ada hal-hal privasi yang terbatas. Media sosial 

dirancang bagi user dengan password yang tepat sehingga bisa mengendalikan 

sendiri. Raymond menjelaskan manusia tidak lagi membutuhkan ruang publik atau 

kontak secara fisik untuk pendorong melakukan interaksi, melainkan interaksi 

sekarang lebih ke arah face to screen menggunakan media sosial ketimbang face to 

face.66 

2.4.2 Pengertian Digital Marketing 

Pada jurnal (Hidayat & Tobing, 2012) menjelaskan bahwa pemasaran dengan 

menggunakkan digital marketing akan memiliki hubungan yang sangat kuat. 

Contohnya apabila seseorang mulai mengeksplorasi bisnis pemasaran melalui 

internet maka ia akan segera menemukan konsumen daripada mencari 

                                                           
66 4Rafki Muhammad, Rouli Manalu, “ANALISIS PEMANFAATAN VIRTUAL COMMUNITY SEBAGAI 

MEDIA KOMUNIKASI KELOMPOK MELALUI SOSIAL MEDIA”, Hal 8-10 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemasaran-atau-marketing/14624
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemasaran-atau-marketing/14624
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beberapa pelanggan. Pemasaran sekarang memiliki kemampuan untuk mencapai 

jutaan pelanggan dari pendekatan global dan kelompok yang lebih spesifik dan dari 

pelanggan yang dekat dengannya juga. Daya tarik juga lebih luas daripada 

bisnisnya yang di miliki sebelumnya. Dia bisa menggunakan media sosial 

sebagai pasar, dan juga memiliki pasar yang ditargetkan.67 

2.4.3 Tujuan Digital Marketing 

A. Meningkatkan kinerja pasar dalam dunia maya 

B. Meningkatkan jumlah komentar dan kunjungan pada sebuah blog maupun 

website 

C. Meningkatkan pendapatan penjualan melalui website dan blog 

D. Mengurangi biaya untuk distribusi atau promosi  

E. Mencapai tujuan produk seperti meningkatkan kesadaran merek 

F. Meningkatkan ukuran database 

G. Mencapai tujuan customer relationship management salah satunya 

meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat 

referensi konsumen 

H. Memperbaiki manajemen rantai yaitu dnegan meningkatkan koordinasi 

anggota, menambah mitra kerja atau mengoptimalkan tingkat persediaan.68 

2.4.4. Jenis Digital Marketing 

A. Push Digital Marketing 

Jenis digital marketing ini lebih mengacu pada berbagai upaya 

mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. 

Beberapa strategi marketing pada kategori ini adalah pembuatan website resmi  

                                                           
67 Lisa Septian Putri, pengertian digital marketing pdf, “https://www.dictio.id/t/apa-yang-
dimaksud-dengan-digital-marketing/2241” Diakses pada minggu, 20 Oktober 2019 pukul 14.14 
68 Ibid 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggan/120079
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-pasar-market/6246
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kinerja/8699
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-pasar-market/6246
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi/14564
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-promosi/14590
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-basis-data/13091
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelanggan/120079
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemasaran-atau-marketing/14624
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-digital-marketing/2241
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-digital-marketing/2241
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dan mengiklankan di berbagai media, pengajuan email promosi ke email konsumen 

atau menggunakan nomor handphone. Kelebihan dari digital marketing ini ialah 

tersedianya data secara lebih lengkap, dapat mencari target konsumen yang sesuai, 

dan bisa melakukan promosi secara konsisten dan tepat waktu. Sedangkan 

kekurangan pada push digital marketing ini memiliki biaya yang tidak sedikit, 

target calon konsumen yang tidak banyak serta terkendala sulit untuk bertemu.69 

B. Pull Digital Marketing 

Berbeda dengan jenis push digital marketing dimana konsumen tidak ikut 

berperan besar, pada pull digital marketing konsumen cenderung aktif dalam 

mencari informasi terkait produk atau jasa yang dibutuhkan. Kelebihan jenis digital 

marketing ini adalah dari ukuran konten yang tidak terbatas dan sangat fleksibel 

dalam menyimpan dan menampilkan konten. Kekurangan pull digital marketing 

ialah tingkat kesulitan yang besar agar konsumen dapat menemukan konten yang 

sudah dibuat bila konten yang ada tercampur-baur.70 

2.5 New media 

New media sebenarnya telah ada sejak tahun 1960. Dimana new media 

merujuk di penggunaan hingga penerapan teknologi komunikasi atau yang biasa 

dikenal dengan dotcom mania, televisi interaktif dan cyberspace. Beberapa ahli 

menjelaskan new media sebagai peralihan dari media dari teknologi analog ke 

media dengan teknologi digital. Sehingga new media ialah media yang 

berlandaskan teknologi digital. Beberapa ahli lain lebih menekankan arti new 

media di kata “new” sebagai tanda keberlangsungan sejarah dalam perkembangan  

                                                           
69 Ibid 
70 ibid 
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media. Menurut Lievrouw dan S. Livingstone  new media adalah penggabungan 

teknologi informasi komunikasi dan konteks sosial sehingga dibawa bersama alat 

komunikasi, kegiatan dan penggunannya, serta organisasi sosial yang terbentuk.71 

Internet merupakan media baru. Internet menjadi alat informasi paling penting 

untuk dikembangkan kedepannya. Internet ialah media dengan segala 

karakteristiknya. Internet sendiri memiliki teknologi, lingkup layanan, isi 

dan image sendiri. Internet sebuah jaringan komputer yang terhubung secara 

intensional dan beroperasi berdasarkan protokol yang disepakati bersama sehingga 

tidak dikendalikan oleh suatu badan. Sejumlah organisasi khususnya provider dan 

badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet.72 

2.6 Instagram 

2.6.1 Definisi instagram 

Instagram ialah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.73 .  

Instagram sebagai media sosial yang semakin popular kini telah digandrungi 

hampir di semua kalangan mulai dari anakanak, remaja, hingga orang dewasa. 

Keberadaan Instagram hampir diterima oleh semua kalangan yang disebabkan oleh 

tersedianya berbagai fitur menarik, kemudian fitur-fitur yang ini terus berinovasi 

sehingga membuat penggunanya tidak merasa jenuh dalam penggunaannya. 

Instagram sendiri adalah aplikasi share yang memungkinkan pengguna mengambil 

foto, menerapkan filter digital dan membagikannya  

                                                           
71  
72 McQuail Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail 
73 5Yasundari, 2016, “Hubungan  Penggunaan Instagram Dengan Motivasi Wirausaha Pebisnis Daring 

(Online) Dalam Meningkatkan Produktivitas”, Hal 10 
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keberbagai layanan jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri. Instagra 

menggunakkan Following dan followers.74 

Instagram menurut Atmoko dalam bukunya Instagram Handbook adalah 

sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, 

menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, 

termasuk milik Instagram sendiri.75 

Jadi dapat ditarik kesimpulan instagram ialah salah satu sosial media yang 

dapat menggunggah foto dan video sehingga orang dari benua lain dapat 

mengetahui kita. Instagram membutuhkan bantuan internet untuk pengaplikasian.  

2.6.2 Fitur-fitur di Instagram  

Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak dibagian bawah 

yaitu sebagai beiikut:  

 Home Page  

Home page adalah halaman utama atau beranda yang menampilkan foto-foto 

terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti di instagram. Apabila ingin melihat 

beranda instagram cukup menaik turunkan jari ke layar seperti saat scroll mouse di 

komputer. Dalam beranda instagram setidaknya ada 30 foto terbaru yang dimuat 

saat pengguna mengakses aplikasi. 

 

 

                                                           
742Fries Maulhayat dkk, 2018 , “PERAN INSTAGRAM DI KALANGAN MAHASISWA ANGKATAN 2015 
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR”, Universitas Negeri Makassar, Hal 25 
75 Atmoko, 2012,  Instagram handbook, hal 4 
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 Comments 

Apabila ingin menaruh komentar pada akun instagram seseorang caranya 

adalah dengan menekan ikon bertanda balon komentar di bawah foto, kemudian 

tulis sesuatu yang ingin dikomentari setelah itu tekan tombol send.  

 Explore  

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai 

para pengguna instagram. Untuk mengetahui bagaimana foto tersebut ada di 

explore, instagram menggunakan algoritma rahasia. 

 Profil  

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, 

baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang lainnya. Halaman profil bisa 

diakses melalui ikon kartu nama di menu utama bagian paling kanan. Fitur ini 

menampilkan jumlah foto yang telah diupload, jumlah followers dan jumlah 

following.  

 News Feed  

News feed merupakan Fitur dimana menampilkan notifikasi terhadap berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. News feed memiliki dua jenis 

tab yaitu “Following” dan “News”. Tab “following” berguna untuk mengetahui apa 

yang sedang dilakukan oleh followers, maka tab “news” menampilkan notifikasi 

terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram terhadap foto  
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pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut akan 

muncul di tab ini.76 

Yang membedakan dengan pendapat Betari ialah Betari (2014) 

mengungkapkan bahwa fitur instagram yang lain yaitu:77 

A. Square cropping 

Salah satu fitur yang dimiliki Instagram adalah memotong foto berbentuk kotak 

dengan rasio 4:4 sehingga terlihat hasil kamera Kodak Instamatic atau Polaroid.  

B.  Gallery 

Ruang untuk memasang foto di dalam situs Instagram. Di gallery, para 

pengguna dapat mengunggah foto dan video.  

C. Like 

Pengguna Instagram bisa memberi tanda suka terhadap foto yang diunggah 

dengan tombol “like” berbentuk hati. 

D. Comment 

Penggguna Instagram bisa mengomentari foto yang diunggah dan mendapatkan 

feedback dari pemilik akun.  

                                                           
76 Banmbang Dwi Atmoko, 2012, Instagram handbook tips fotografi ponsel, Hal 28 
77 3Betari Kiranasari. 2014. Faktor-faktor yang Menentukan Online Seller Memilih Situs Jejaring 
Instagram Sebagai Media Promosi Online Shop. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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E. Home 

Halaman utama di aplikasi instagram berupa rangkaian mengenai foto-foto 

terbaru yang baru saja diunggah oleh akun-akun yang diikuti oleh pengguna. 

F. Direct message 

Fitur ini berguna apabila pengguna ingin mengunggah foto atau pesan secara 

pribadi ke akun yang diinginkan. Dengan fitur ini foto, pesan serta video yang 

diunggah hanya bisa dilihat oleh akun yang dipilih oleh pengguna. 

G. News Bar 

Fitur yang memberitahu pengguna terkait aktivitas terbaru yang ada di foto yang 

dikomentari oleh pengguna (komentar, like, followers baru, mention, dan 

sebagainya). 

H. Explore 

Kumpulan foto populer yang mendapat like terbanyak di Instagram.  

I. Search 

Fitur untuk pencarian tagar maupun akun. 

Bagi Atmoko, untuk membuat instagram menjadi menarik maka diperlukan 

beberapa hal yaitu:  

A. Judul   : Judul atau caption foto bertujuan untuk memperkuat karakter atau 

pesan yang ingin disampaikan. 
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B. Hashtag : Hashtag atau tagar menjadi penting agar foto yang kita unggah 

dapat diihat oleh pengguna lain apabila mencari dengan hastag yang kita 

tuliskan.  

C. Lokasi : Fitur lokasi untuk menampilkan lokasi dimana pengguna 

mengambil gambar tersebut. Instagram dsebut jejaring sosial karena 

pengguna bisa berinteraksi dengan sesama pengguna.78 

Fitur di instagram selalu berubah dan up to date sehingga pengguna instagram tidak 

merasa bosan menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna instagram sendiri di 

Indonesia beragam baik dari kecil hingga orang tua. Hal ini dikarenakan 

pengaplikasiannya yang mudah dan praktis.  

2.6.3 Kelebihan dan kekurangan instagram  

Kelebihan instagaram79: 

a. Tidak berbayar 

Apablia menggunakkan aplikasi instagram, dari mulai download hingga 

penggunaannya didapat secara gratis sehingga banyak yang menggunakkan aplikasi 

ini karena tidak ribet terlebih untuk online shop yang ingin memulai usaha.  

b. Banyak digunakan 

Sejak akun instagram populer pada tahun 2013, instagram mengalami kenaikan 

pengguna instagram setiap tahunnya sehingga menguntungkan beberapa akun 

komunitas dan online shop untuk lebih memperkenalkan produk mereka.  

                                                           
78 Ibid 
79 Admin, 2017, “kelebihan dan kekurangan instagram pdf”, 
http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/ (Diakses pada 30 Juni 2019)   

http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/
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c. Mudah dipergunakan 

Keuntungan yang sangat banyak seperti like, mengunggah foto atau video 

hingga mencari apa saja di instagram tentu dengan cara yang mudah menjadikan 

isntagram diminati oleh masyarakat. 

d. Mudah Untuk Promosi 

Sebagai salah satu media promosi yang murah dan mudah digunakan, 

instagramm menawarkan dengan cara penggunaan hastag atau tagar, 

menggunakkan endorsement hingga paid promote di instagram yang sudah 

memiliki jumlah followers yang banyak.  

e. Media utama berupa foto 

Instagram menjadi banyak diminati karena seperti album foto secara modern 

sehingga tampilan hingga kualitas foto dapat kita atur sesuai keinginan kita. Hal 

tersebut menjadikan instagram diminati terutama oleh online shop yang ingin 

memasarkan produknya.  

f. Koneksi menggunakan sosial media lain 

Kelebihan instagram yang memberikan koneksi dengan beberapa sosial media, 

membentuk kemudahan tersendiri untuk para pembisnis online shop. Jadi anda 

dapat menghemat ketika karena tidak perlu melakukan posting berkali-kali pada 

media sosial lain. 

Kekurangan Instagram: 

a. Harus update secara berkala 

Apabila instagram anda adalah akun bisnis atau akun instagram anda adalah 

salah satu cara untuk membranding diri, maka yang harus dilakukan adalah update 
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secara rutin.Hal ini dikarenakan instagram memiliki timeline, sehingga yang sering 

melakukan postingan, maka akan muncul di explore.  

b. Spamming 

Kemudahan yang diberikan instagram dalam hal berinteraksi, membentuk social 

media ini sangat rawan spamming. Agar terhindar dari spamming, anda bisa 

menyiasatinya menggunakan memberlakukan private di akun anda supaya tidak 

sembarang orang bisa berkomentar di postingan anda. 

c. Transaksi yang kurang simpel 

Instagram memang tidak didesain sebagai media jual beli, sehingga proses 

transaksinya kurang praktis saat terdapat konsumen yang akan membeli barang. 

Oleh karena itu, untuk pemilik online shop jangan lupa menyertakan hubungan di 

bagian profile dan  caption di setiap postingan. 

d. Persaingan yang ketat 

waktu ini, online shop pada instagram telah semakin menjamur. Hal ini 

menghasilkan persaingan pula semakin ketat sebab konsumen akan bisa dengan 

praktis menemukan online shop yg homogen menggunakan milik anda. Sang 

karena itu, pelayanan yang ramah serta harga dan  kualitas barang yang baik artinya 

kunci utamanya. 80  

Hampir sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, namu ada beberapa yang berbeda 

seperti: 

1. Instagram memiliki banyak pengguna 

Instagram merupakan platform media sosial yang digemari oleh masyarakat 

Indonesia terutama kalangan anak muda. Dengan banyaknya pengguna Instagram 

                                                           
80 Admin,”Kelebihan dan kekurangan instagram”, http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-
kekurangan-instagram/ (Diakses 17 Maret 2019, pukul 14.43) 

http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/
http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/
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ini juga membuat anda bisa mendapatkann teman dari luar negeri bahkan konsumen 

apabila anda melakukan bisnis di instagram.   

2. Memungkinkan anda memasukkan contact person 

Contact person bisa disisipkan di bio instagram untuk memudahkan orang 

menghubungi kita apabila diperlukan. Contact person di instagram selain nomor 

handphone bisa juga berupa email ataupun id line. 

Selain itu, instagram juga memiliki kekurangan yaitu: 

1. Durasi video yang di upload di Instagram hanya 15 detik 

Ketika anda hendak membranding diri sendiri, anda akan kesulitan untuk 

menunjukkan pesona diri anda dikarenakan durasi waktu yang sedikit.  

1. Foto yang ditampilkan berukuran kecil 

Foto yang ditampilkan kecil terkadang membuat kita harus menggunakan 

aplikasi edit foto sehingga foto yang diunggah resolusinya akan turun.81 

Kelebihan dan kekurangan suatu social media dianggap wajar tapi social media 

pada dasarnya akan selalu mengikuti perubahan dan masukkan dari penggunanya 

sehingga pengguna media sosial selalu puas dan menunggu kejutan yang baru dari 

aplikasi tersebut. 

2.6.4 Terpaan instagram sebagai media promosi 

Frank Biocca dalam buku Littlejohn (Rahayu, 2009) menyatakan bahwa 

karakteristik terpaan media dapat diukur melalui dimensi-dimensi seperti:  

1. Selectivity atau kemapuan untuk meilhat dan membaca audience dalam 

menentukan pilihan akan apa yang ingin diunggah maupun tidak.  

                                                           
81 Pahlevi, “Kelebihan dan Kekurangan instagram” https://www.pahlevi.net/kelebihan-dan-kekurangan-

instagram/ (Diakses pada 21 Mei 2018 pukul 01.46) 

https://www.pahlevi.net/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/
https://www.pahlevi.net/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/
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2. Intentionally ialah tingkat kesengajaan audience dalam menggunakan media 

dengan maksud mengungkapkan tujuan-tujuan penggunaan media tersebut.  

3. Utilitarianism atau kemampuan audience dalam hal mendapatkan manfaat dari 

penggunaan media. 

4. Involvement atau keikutsertaan pikiran dan perasaan audience dalam 

menggunakan media dan pesan media yang diukur melalui frekuensi maupun 

intensitas 

5. Previous to influence adalah kemampuan untuk melawan arus pengaruh media. 

Dimensi tersebut biasanya digunakan sebagai bagian dari variabel X untuk 

mengukur pengaruh terpaan media.82 

2.7 Preferensi memilih  

2.7.1 Pengertian preferensi  

Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kecenderungan pilihan 

konsumen dari berbagai macam produk jasa yang ada. Preferensi merupakan 

kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu.83 Preferensi dapat pula diartikan 

sebagai ingin atau tidak ingin seseorang terhadap suatu produk maupun barang atau 

jasa yang dikonsumsi. Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab 

preferensi ialah suatu kecenderungan memberikan atensi atau tindakan pada orang. 

Aktifitas atau situasi yang terjadi menjadi objek dari minat disertai dengan perasaan 

senang atau puas.84 

                                                           
82 Rustono Farady Marta dan Denise Monica William, “Studi Terpaan Media Pemasaran Melalui Posting Instagram 
Terhadap Ekuitas Merek Pelanggan Sumoboo! (Analisis Eksplanatif pada Komunitas Food Blogger #WTFoodies)”, Jurnal 
Komunikasi ISSN 2085-1979, EISSN 772528 202009 Vol. 8, No. 1, Juli 2016, Hal 70.  
83 Poerwadaminta,W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2006, h. 769 
84 Dikutip Dari Rifa’atul Machmudah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di 
Bank Syariah, h. 24 
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2.7.2 Faktor yang mempengaruhi dalam preferensi  

Menurut Nugroho J. Setiadi, terdapat empat faktor yang mempengaruhi preferensi 

yaitu: 85 

A. Faktor kebudayaan 

1. Kebudayaan 

Kebudayaan menjadi faktor mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Apabila makhluk lain bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia harus 

dipelajari. Contohnya ketika seorang anak yang sedang mengalami pertumbuhan 

mendapatkan nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melewati proses sosialisasi 

yang melibatkan lembaga sosial dan pastinya keluarga. Sedangkan seorang anak 

yang dibesarkan di Amerika maka pemikirannya akan jauh lebih terbuka dengan 

nilai-nilai baik prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, 

kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan dan jiwa muda.  

2. Budaya 

Dalam kebudayaan pasti terdiri dari sub sub budaya yang lebih kecil. Dimana sub 

budaya pasti memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Dalam sub budaya dibagi lagi menjadi empat jenis yaitu kelompok 

nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.  

 

 

                                                           
85 Nugroho, J. Setiadi, Perilaku Konsumen, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta, CetKe 5, 2013, 
h. 10 
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3. Kelas sosial  

Kelas sosial ialah kelompok yang relatif homogen dan sudah bertahan lama dalam 

suatu masyarakat dimana hal tersebut sudah tersusun secara hierarki dan anggota 

tersebut memiliki nilai, minat hingga perilaku yag serupa.  

B. Faktor-faktor sosial  

1. Kelompok referensi 

kelompok referensi terdiri dari kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap sikap maupun dari perilaku seseorang. Contohnya 

kelompok primer, dimana melakukan interaksi yang cukup berkesinambungan, 

seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder, dimana 

interaksi bersifat semi resmi menyebabkan interaksi yang terjadi kurang 

berkisanambungan. Kelompok dimana seseorang ingin menjadi anggota disebut 

kelompok aspirasi.  

2. Keluarga 

Kita bisa membedakan dua keluarga dari segi kehidupan pembeli. Pertama adalah 

Keluarga orientasi dimana seseorang memiliki orangtua. Dari orang tualah 

seseorang mendapatkan pandangan mengenai agama, politik, ekonomi hingga 

merasakan ambisi pribadi terkait nilai atau harga diri dan cinta. Kedua adalah 

keluarga prokreasi yaitu pasangan hidup anak-anak. keluarga merupakan organisasi 

pembeli yang konsumen dimana paling penting dalam suatu asyarakat dan telah 

diteliti secara intensif.  
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3. Peran dan Status 

seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok contohnya keluarga, 

komunitas, dan organisasi. Posisi seseorang dalam kelompok dapat di identifikasi 

dalam peran dan status.  

c. Faktor Pribadi  

1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup 

Konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh tahapan siklus hidup berkeluarga. Saat 

orang sudah menginjak umur yang dikatakan dewasa, maka akan mengalami 

perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.  

2. Pekerjaan 

Bagi para pemasar, mereka akan berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang 

memiliki minat yang tinggi terhadap produk dan jasa tertentu. 

3. Gaya hidup  

Gaya hidup adalah pola hidup yang kemudian diekspresikan pada kegiatan, atau 

minat hingga perilaku seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara 

keseluruhan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup bisa juga 

mencerminkan orang berdasarkan kelas sosial.  

4. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang pastinya berbeda dari setiap 

orang. Setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif 

konsisten.  
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d. Faktor-Faktor Psikologis  

1. Motivasi 

Kebutuhan biogenik adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis seperti 

lapar, haus, perasaan tidak nyaman. Sedangkan Kebutuhan psikogenik adalah 

kebutuhan yang timbul dari fisiologis tertentu seperti kebutuhan gaya hidup, 

kebutuhan ingin diakui dan sebagainya. Motivasi adalah menggerakkan. Konsumen 

tergerak membeli suatu produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses 

timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak membeli suatu produk itulah 

yang disebut motivasi. Terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam proses motivasi 

meliputi:  

a. Kebutuhan  

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan ini ada yang bersifat 

dipelajari maupun tidak dipelajari. Kebutuhan yang sifatnya fisiologik dan tidak 

dipelajari antara lain kebutuhan akan makanan, udara, air dan pakaian. Kebutuhan 

yang dipelajari antara lain penghargaan diri, prestise, kekuasaan dan lain-lain. 

b. Perilaku  

Perilaku ialah aktivitas yang dilakukan individu dalam memenuhi kebutuhan. 

Perilaku ini bisa diamati dalam bentuk pengambilan keputusan, pemilihan merek 

dan penolakan terhadap suatu produk.  

c. Tujuan  

Tujuan merupakan akhir dari usaha yang dilakukan. Tujuan yang dipilih oleh 

konsumen bisa dipengaruhi oleh faktor pengalaman pribadi, kapasitas fisik,  
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norma-norma dan nilai-nilai budaya yang ada serta kemampuannya untuk mencapai 

tujuannya tersebut.  

2. Persepsi  

persepsi diartikan sebagai proses seseorang memilih dan mengorganisasikan, 

sehingga menciptakan suatu gambaran yang berarti.  

3. Proses belajar 

Proses belajar menjelaskan perubahan dari segi perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman yang sudah dilakukan.  

4. Kepercayaan dan sikap 

Kepercayaan adalah suatu pola pikir deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu. 

2.7.3 Kaitan terpaan akun instagram @malangfoodies dengan preferensi 

dalam memilih kuliner 

       Kaitan antara terpaan akun instagram dan preferensi dalam memilih kuliner 

yaitu sebagai informasi. Informasi disini meliputi berita atau segala sesuatu yang 

besifat informatif yang mempengaruhi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, 

informasi dapat diukur dalam menunjang seberapa besar pengaruh yang dihasilkan 

dari terpaan akun instagram @malangfoodies. Hal ini juga sejalan dengan faktor 

yang mempengaruhi preferensi dalam memilih kuliner yaitu gaya hidup. Semakin 

tinggi gaya hidup seseorang maka semakin besar pula perhatian mereka terhadap 

sesuatu sebagai salah satu cara untuk diakui oleh orang lain. 
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2.8 Teori AIDA 

Teori AIDA menggambarkan sebuah efek yang dihasilkan dari iklan. Dalam dunia 

marketing komunikasi, teori AIDA bertujuan untuk meningkatkan perkkembangan 

bisnis. AIDA singkatan dari attention (perhatian), interest (minat), desire 

(keinginan), action (tindakan). Model AIDA berdasarkan pada empat tahap 

individu yaitu: 

1. Attention (Menarik perhatian) 

Suatu produk yang diiklankan harus dapat menarik perhatian. Pada tahap awal ini 

konsumen mulai menyadari suatu produk hingga brand suatu perusahaan yang 

diiklankan. Pada tahap ini seorang komunikator harus mencari tahu dan membuat 

strategi agar konsumen bisa sadar akan keberadaan produk yang sedang diiklankan. 

Untuk mencari perhatian, cara yang dilakukan bisa dengan menggunakkan media 

sosial yang sedang hype seperti instagram. Di Instagram bisa menggunakkan fitur 

snapgram atau menyajikan foto yang good looking.  Apabila pembuatan caption 

dapat menciptakan headline yang menarik agar konsumen mulai membaca tulisan 

tersebut. 

2. Interest (Pertahankan minat) 

Saat sudah mendapatkan perhatian dari konsumen, maka minat mereka pada produk 

harus dibangkitkan melalui keunggulan produk yang diiklankan. Selain itu kita juga 

dapat menampilkan testimoni, maintanance lewat media sosial agar mereka tetap 

bisa mencari tahu dan membuat produk kita lebih unggul dibandingkan produk 

pesaing lainnya. 

3. Desire (Ciptakan keinginan) 

 Apablia minat pada produk sudah terangsang, maka yang dilakukan selanjutnya 

adalah menarik pelanggan untuk memiliki produk tersebut. Iklan atau produk itu 
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sendiri menciptakan keinginan untuk membeli. Tahap ini adalah tahap dimana 

konsumen mulai memiliki keinginan untuk membeli produk. Hal yang mendorong 

konsumen sampai pada tahap ini adalah ketika kita dapat meyakinkan konsumen 

bahwa produk yang diiklankan adalah yang paling dapat memenuhi kebutuhan 

mereka serta dapat memberikan nilai tambah yang dibutuhkan. Biasanya pada tahap 

ini mereka akan mencari lebih lanjut mengenai produk ini guna menyakinkan.  

4. Action (Dapatkan tindakan)  

Setelah keinginan untuk membeli terangsang, maka hal yang harus dilakukan pada 

tahap akhir adalah suatu tindakan. Tindakan disini bisa berupa pembelian produk 

tersebut, atau kebutuhan preferensi sudah tercapai. Tahap ini adalah tahap trial 

dimana konsumen akan memutuskan apakah selanjutnya akan menggunakan 

produk tersebut kembali atau malah berganti produk. Dalam kasus mengiklankan 

produk lewat media sosial, maka proses akhirnya adalah men save.  

2.9 Hipotesa 

Peneliti menggunakan analisa regresi dalam pengujian hipotesa pada kali ini 

dikarenakan adanya hubungan sebab akibat antara variavel bebas dan terikat.86  

Ho : Tidak ada pengaruh antara terpaan akun instagram @malangfoodies 

terhadap preferensi dalam memilih kuliner di Kota Malang  

Ha : Ada pengaruh antara terpaan akun instagram @malangfoodies terhadap 

preferensi dalam memilih kuliner di Kota Malang 

 

                                                           
86 Rosady Ruslan, 2013, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Hal 187 
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2.10 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual ialah batasan terhadap definisi variabel oleh peneliti yang 

ada pada penelitian. Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel X atau variabel 

independen ialah terpaan akun instagram @malangfoodies. Yang menerima terpaan 

akun instagram disini adalah responden penelitian ini. Untuk memudahkan 

penelitian, maka peneliti menetapkan definisi konseptual pada variabel bebas, 

yaitu: 

A.  Terpaan menurut Nurlaila (2017) ialah sebuah aktivitas melihat, mendengar dan 

membaca iklan yang memiliki perhatian dan pengalaman terhadap isi pesan dan 

dapat terjadi pada setiap individu maupun kelompok.87  

B. Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang khusus untuk media 

sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir 

sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam 

bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya.88 

Sedangkan variabel Y atau variabel dependen pada penelitian ini ialah 

Preferensi dalam memilih kuliner di Kota Malang. Deffinisi konseptual pada 

variabel Y disini akan diuraikan satu persatu yaitu: 

A. Preferensi menurut KBBI ialah kecenderungan untuk memilih. Kuliner 

merupakan hasil olahan dari sebuah proses memasak yang berupa lauk-pauk, 

panganan maupun minuman.89 Preferensi yang diunggah oleh akun instagram 

@malangfoodies mampu membuat para followers tertarik untuk mengunjungi 

tempat hingga minat dalam membeli.  

                                                           
87 5Nurlaila, 2017, “Pengaruh terpaan iklan weight rejuvenation program (WRP) terhadap 
keputusan membeli produk WRP”,Ejournal ilmu komunikasi vol 5 no 3 2017 Hal. 329. 
88 Atmoko Dwi, Bambang. 2012. Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel. Hal 10 
89 Kanal Informasi, “kuliner pengertian”, https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kuliner, 
(Diakses pada 20 Mei 2019 pukul 11.31) 

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kuliner
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B. Minat beli konsumen menurut Kottler dan Keller (2003) ialah adalah sebuah 

keinginan konsumen untuk membeli dan menginginkan suatu barang berdasar 

pengalaman dalam memilih, menggunakkan hingga mengonsumsi suatu barang.90 

Akibat dari preferensi dalam memilih makanan dapat dilihat dari keinginan dalam 

membeli produk tersebut, ketertarikan untuk membaca dan mencari tahu mengenai 

tempat atau produk tersebut.  

2.11 Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah petunjuk yang digunakan untuk mengukur suatu 

variabel.91 Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2002) variabel pada penelitian 

pada dasarnya adalah hal yang berbentuk apa yang telah ditetapkan oleh peneliti 

atau variabel yang sudah diidentifikasi kemudian di telaah dan dijabarkan sehingga 

menghasilkan informasi kemudian ditarik kesimpulan.92 Dengan adanya definisi 

operasional, peneliti dapat mengukur setiap variabel. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari Variabel bebas (X) yaitu terpaan akun instagram @malangfoodies dan 

variabel terikat (Y) referensi dalam memilih kuliner di Kota Malang.  

A. Terpaan Akun Instagram @Malangfoodies (Variabel X) 

Pada terpaan instagram @malangfoodies, maka yang dapat diukur disini ada 3 

hal menurut Rosеngrеn dalam Rakhmat, yaitu:93 

a. Frekuensi  

Terpaan ditentukan dari seberapa sering responden membuka akun insatgram 

@malangfoodies. Frekuensi terpaan terjadi apabila iklan dilihat oleh responden, 

didengar oleh responden, dan dibaca oleh responden.  

                                                           
90 Amstrong, Philip Kottler, 2003, Manajemen Pemasaran, Hal 186 
91 Hamidi, 2010, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, Hal 142 
92 Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Administrasi,  Hal 31 
93 Rakhmat Jalaluddin.2009. Metode Penelitian Komunikasi. Hal 66 
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Ketika akun @malangfoodies mengunggah foto dan mendapatkan respon yang baik 

dari responden seperti me-like dan mengakses akun tersebut, maka terpaan tersebut 

sudah diterima. 

b. Durasi 

Terpaan ditentukan oleh durasi yaitu seberapa lama waktu yang dihabiskan oleh 

responden dalam mengakses akun instagram @malangfoodies baik untuk mlihat, 

me-like hingga berkomentar.  

c. Intensitas 

Terpaan ditentukan oleh intensitas atau seberapa jauh dan dalam responden untuk 

menggali informasi lebih lanjut mengenai terpaan unggahan instagram 

@malangfoodies yang sudah diakses.  

B. Preferensi Dalam Memilih Makanan (Variabel Y) 

Pada preferensi dalam memilh kuliner di Kota Malang, maka yang dapat diukur 

disini ada 3 hal, yaitu:  

Indikator dalam keberhasilan referensi dalam memilih kuliner adalah: 

a. keinginan adalah dimensi yang merujuk pada seberapa tingkatan keinginan 

seseorang dalam menjadikan foto atau postingan tersebut menjadi suatu preferensi 

dalam memilih kuliner. Seperti setelah melihat akun @malangfoodies akan menjadi 

tertarik untuk berkunjung ke tempat tersebut, menjadi selalu mengikuti akun 

tersebut untuk mengetahui unggahan terkait kuliner yang terbaru, hingga setelah 

melihat visualisasi menjadi ingin tahu mengenai harga dan lain sebagainya.   
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b. Pengalaman (experience) secara umum merupakan peristiwa atau kejadian yang 

pernah dialami oleh setiap individu.94 Dalam mengiklankan produk, pengalaman 

akan menjadi penentu dalam kepercayaan dan preferensi pembelian. Pengalaman 

bisa diperoleh dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang pernah 

menocba tempat yang diiklankan dari media sosial seperti instagram. Saat individu 

sudah paham mengenai promosi via akun @malangfoodies, maka tidak hanya 

mempengaruhi hanya di rasa terpenuhinya preferensi terkait kuliner tapi bisa 

sampai di tindakan dalam pembelian. Rasa percaya individu terhadap suatu 

unggahan bisa timbul karena telah mengetahui atau probabilitas rasa percaya 

subyektif seseorang terhadap objek tersebut dipengaruhi oleh pengalaman. 

Pengalaman bisa bersifat positif sehingga menambah rasa percaya yang dimiliki, 

atau dapat juga bersifat negatif sehingga mengurangi rasa percaya.95  

2.12 Operasional Variabel  

Variabel Indikator Keterangan Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi  1. Seberapa sering dan seberapa 

banyak melihat, membaca 

caption, dan menonton foto 

maupun video postingan dari 

akun instagram @malangfoodies 

2. Seberapa sering dan seberapa 

banyak melihat, membaca 

caption, dan menonton foto 

maupun video postingan dari 

akun instagram @malangfoodies 

mengenai tempat makan ataupun 

tempat tongkrongan yang baru 

dan sesuai dengan keinginanmu.  

 

 

 

Skala Likert 

Durasi  1. Seberapa lama seseorang 

menggunakkan dan menelaah isi 

pesan yang disampaikan oleh 

                                                           
9494 Pratiwi Asri Raras,2012,”analisa beban kerja untuk menentukan jumlah optimal karyawan 
dan pemetaan kompetensi karyawan berdasarkan job descrition” Diakses pada Selasa, 22 
Oktober 2019 
95 Ibid 
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Terpaan akun 

instagram 

@malang 

foodies (X) 

instagram @malangfoodies 

mengenai tempat makan ataupun 

tempat tongkrongan yang baru 

dan sesuai dengan keinginanmu. 

Intensitas  1. Tingkat perhatian seseorang 

dalam menggunakkan dan 

menelaah isi pesan dari akun 

instagram @malangfoodies 

2. Tingkat perhatian seseorang 

dalam menggunakkan dan 

menelaah isi pesan dari akun 

instagram @malangfoodies 

mengenai tempat makan ataupun 

tempat tongkrongan yang baru 

dan sesuai dengan keinginanmu. 

 

 

 

 

 

Referensi 

memilih 

kuliner  

(Y) 

Keinginan  1. Apakah menjadi tertarik untuk  

ke tempat tersebut setelah 

melihat postingan dari akun 

@malangfoodies?  

2. Tingkat keingintahuan seseorang 

mengenai harga, suasana, menu 

dan tempat yang sesuai dengan 

keinginan.  

Pengalaman 3. apakah akun @malangfoodies 

selalu memberikan pilihan 

kuliner terkini dibanding akun 

kuliner lainnya? 

4. Apakah menjadi tahu mengenai 

cafe atau tempat yang sedang 

diskon karna akun 

@malangfoodies? 

 

 


