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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis dreskriptif dilakukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram terhadap peningkatan penjualan online shop 

di Instagram kategori produk kebutuhan perempuan (studi kasus terhadap pemilik 

online shop di Instagram).  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan 

menggunakan tabel distribusi frekuensi dab tabulasi silang. Dari pengolahan data 

menggunakan teknik analisi data tersebut, akan memperlihatkan gambaran profil 

responden, dan bagaimana hubungan masing-masing variabel terhadap 

penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram. 

Analisis kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas untuk 

membandingkan penilaian responden  
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4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Profil Responden 

 

Dari penelitian yang dilakukan, Maka diperoleh data primer yang di dapatkan 

melalui pembagian kuesioner Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram Terhadap Peningkatan Penjualan Online Shop di Instagram Kategori 

Produk Kebutuhan Perempuan (Studi Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di 

Instagram). Responden menerima link yang di dalamnya berisi kuesioner tersebut 

dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut. 

Responden dalam penelitian yang saya lakukan adalah Pemilik Online Shop di 

Instagram Kategori Kebutuhan Perempuan. 

 

Responden dalam penelitian yang saya lakukan adalah Pemilik Online Shop di 

Instagram Kategori Kebutuhan Perempuan yang pernah menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram. Dari kuesioner yang telah disebarkan, 

penulis memperoleh data sebagai berikut: 
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4.1.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 3 3% 

Perempuan 97 97% 

        Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa responden di dalam penelitian 

ini  yaitu Pemilik Online Shop di Instagram yang berjumlah 100 responden di 

dominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah responden 

perempuan sebanyak 97% atau 97 responden . Dan jumlah responden laki-laki 

sebanyak 3% atau 3 responden. Dari data diatas terlihat bahwa pemilik online 

shop kebutuhan wanita di dominasi oleh perempuan. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa perempuan lebih berpotensi sebagai pemilik online shop di 

Instagram dibandingkan dengan kaum laki-laki. 
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4.1.2  Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

Usia Jumlah Persentase 

<20 tahun 2 2% 

20-29 tahun 94 94% 

>29 tahun 4 4% 

        Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.2, maka dapat diketahui bahwa responden di dalam penelitian 

ini yaitu pemilik online shop di Instagram kategori kebutuhan perempuan, yang 

berjumlah 100 responden terbagi dalam beberapa usia. Kelompok responden usia 

<19 tahun sebanyak 2% atau 2 responden yang artinya hanya sedikit  pada 

kelompok rentang usia ini yang mencoba memanfaatkan Instagram sebagai salah 

satu tempat untuk memulai atau menjalankan sebuah bisnis online yang 

menguntungkan dan mudah untuk di jalankan, pada rentang usia ini merupakan 

rentang usia dimana orang masih menggunakan Instagram sebagai galeri foto 

yang di bagikan kepada orang lain. Sedangkan pada kelompok responden dengan 

rentang usia 20-29 tahun ada sebanyak 94% atau 94 responden . Dan kelompok 



53 
 

responden untuk usia >29 tahun ialah sebanyak 4% atau 4 responden. Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa online shop di Instagram paling banyak dimiliki 

pemilik online shop di Instagram yang berusia 20-29 tahun. Hal ini juga 

menunjukkan  bahwa rentang usia 20-29 tahun dapat lebih mudah mengerti dan 

memahami bagaimana berjualan secara online dan juga lebih mengerti bagaimana 

cara kerja maupun kinerja penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram, 

sehingga mereka memilih penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) untuk 

meningkatkan penjualan online shop di Instagram. Sedangkan pada kategori usia 

>29 tahun di anggap masih sukan dan lebih sering menggunakan media sosial lain 

khususnya Facebook daripada Instagram, dan pada rentang usia tersebut kurang 

mengerti bagaimana cara menggunakan Instagram dengan baik sehingg tidak 

dapat memanfaatkannya sebagai sebuah tempat untuk menjalankan sebuah usaha 

atau bisnis online. 

 

4.2  Analisis Pernyataan Responden  

Responden  menjawab pertanyaan nama online shop di Instagram sesuai dengan 

online shop yang mereka miliki . 
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Tabel 4.3 

Alasan Menggunakan SFS 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Menambah penghasilan 30 30% 

Promosi 28 28% 

Berjualan 20 20% 

Meningkatkan penjualan 10 10% 

Lain-lain 12 12% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Dari seluruh pernyataan yang responden berikan, kebanyakan responden 

menjawab pertanyaan ini adalah menambah penghasilan yang dimana terdapat 30 

responden (30%) dari 100 responden yang menyatakan hal tersebut . Maka dari 

jawaban responden dapat di nyatakan bahwa responden membuat online shop di 

Instagram untuk menambah penghasilan mereka yang di gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan yang responden inginkan. Lalu beberapa di antaranya 

menjawab mudah menjalankan bisnis online di Instagram khususnya dalam hal 

mempromosikan produk dan menjual produk dengan lebih cepat dan mudah, hal 

ini di karenakan Instagram  merupakan fenomena yang ada di masyarakat 
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khususnya di dalam sosial media . Hampir seluruh masyarakat menggunakan  

Instagram, sehingga menjadikan Instagram  menjadi media sosial yang paling 

banyak di gunakan oleh masyarakat Indonesia, dan dari jawaban responden dapat 

terlihat bahwa respon melihat tersebut sebagai pangsa pasar yang bagus untuk di 

manfaatkan, salah satunya adalah dengan  membuat online shop di Instagram. 

Dengan membuat online shop di Instagram di harapkan dapat memudahkan  

bertemu dengan  konsumen sekaligus memperkenalkan produk yang di jual, dan 

dengan  membuat online shop di Instagram juga  memudahkan  konsumen untuk 

melihat produk yang di jual oleh para pelaku bisnis online. Maka dari itu terdapat 

28 responden (28%) yang menyatakan membuat online shop di Instagram untuk 

berjualan , dan  20 responden (20%) menyatakan untuk mempromosikan produk 

yang akan mereka jual. Dan sisanya yaitu 10 responden (10%) yang menyatakan 

membuat online shop di Instagram untuk meningkatkan penjualan dan 12 

responden (12%) menyatakan untuk lain-lain. Responden hanya merasa bahwa 

membuat online shop tujuan yang terpenting adalah untuk menambah 

penghasilan, kebanyakan responden tidak terpikir bahwa online shop di Instagram 

dibuat untuk meningkatkan penjualan mereka. Karena mereka merasa apabila 

penghasilan bertambah, maka adanya peningkatan penjualan juga sehingga 

membuat keuntungan yang dapat menjadi penghasilan tambahan bagi mereka. 

Maka dari itu responden menjawab mereka membuat online shop di Instagram 

untuk menambah penghasilan. 
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Tabel 4.4 

Lokasi Responden Menggunakan SFS 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Jabodetabek 51 51% 

Jawa Barat 11 11% 

Jawa Tengah dan DIY 15 15% 

Jawa Timur 12 12% 

Lain-lain 11 11% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Rata-rata responden  menjalankan bisnis online di Jabodetabek dimana terdapat 

51 responden (51%) dari 100 responden yang memberi jawaban atau pernyataan 

bahwa mereka mejalankan online shop mereka dari daerah tersebut yang dimana 

kebanyakan berasal dari kota Jakarta. Kemudian diikuti dengan pemilik online 

shop di Instagram yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan DIY yaitu sebanyak 

15 responden (15%), lalu Jawa Barat 11 responden (11%), Jawa Timur 12 

responden (12%) dan lain-lain atau di luar daerah-daerah tersebut ada sebanyak 11 

responden (11). Hal ini dapat di nyatakan bahwa rata-rata pelaku bisnis online 

berasal dari kota Jakarta . Dimana Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia, 
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dan persaingan maupun kesempatan bisinis yang semakian ketat memungkinkan 

warga Jakarta beralih pada bisnis online, yaitu dengan membuka online shop di 

Instagram.Selain itu Jabodetabek merupakan kawasan industri, dimana sangat 

mudah menemukan produsen yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan 

oleh masyarakat,mulai dari pakaian,kosmetik,perlengkapan,an kebutuhan lainnya 

sehingga memudahkan para pemilik online shop mendapatkan produk yang akan 

dijualnya. Dan kota-kota khususnya kota besar yang ada di Pulau Jawa juga 

merupakan tempat dimana para pemilik online shop di Instagram menjalankan 

bisnis online-nya, namun jumlahnya lebih sedikit daripada daerah jabodetabek 

karena daerah lainnya lebih susah untuk mendapatkan produsen langsung, 

maupun barang-barang yang menarik sehingga dapat dijual kembali. 

Tabel 4.5 

Pernyataan Responden Terhadap Kepemilikan Online  Shop dan Offline 

Shop 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Ya 9 9% 

Tidak 91 91% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 
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Dari data tabel di atas dapat di nyatakan hampir seluruh responden  menyatakan 

tidak memiliki online shop, dimana ada sebanyak 91 responden (91%) dari 100 

responden yang menyatakan tidak memiliki toko offline atau toko fisik dan hanya 

9 responden (9%) yang menyatakan memiliki toko offline atau toko fisik. Dari 

pernyataan yang responden berikan dapat terlihat bahwa hanya sedikit responden 

yang tertarik untuk menjalankan bisnis offline setelah menjalankan bisnis online 

walaupun  mereka telah menjalankan bisnis online cukup lama. Responden 

merasa bahwa menjalankan bisnis melalui online khususnya membat online store 

di Instagram lebih mudah,karena membuat toko online tidak perlu mengeuarkan 

modal yang banyak, tidak perlu mempertimbangkan lokasi untuk menjalankan 

toko,dan dapat di atur dimana saja dan kapan saja sedangkan apabila membuat 

offline store membutuhkan modal awal yang banyak, perlu mempertimbangkan 

lokasi sebelum membuka sebuah toko offline karena lokasi yang strategis sangat 

mempengaruhi penjualan toko, dan toko offline perlu di kontrol setiap sat dan 

memiliki resiko kehilangan atau kerusakan yang lebih tinggi daripada membuat 

toko online. 
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Tabel 4.6 

Lama Menjalankan Bisnis Online Shop di Instagram 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

6 tahun 15 15% 

5 tahun 23 23% 

4 tahun 24 24% 

3 tahun 18 18% 

Lain-lain 20 20% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dinyatakan bahwa, kebanyakan responden 

telah menjalankan online shop di Instagram selama  3-4 tahun dimana terdapat 24 

responden (24%) yang menyatakan telah menjalankan online shop di Instagram 

selama 4 tahun dimana 4 tahun yang lalu merupakan masa kejayaan Instagram 

dimana Instagram merupakan sosial media yang cukup baru pada saat itu dan 

dapat mengedit maupun membagikan dalam jumlah banyak foto-foto yang akan 

kita bagikan namun dalam keaaan yang rapi,tertata, dan dapat di atur sesuai 

dengan keinginan kita, dan sebanyak 23 responden (23%) yang menyatakan telah 

menjalankan online shop di Instagram selama 5 tahun karena pada saat ini online 
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shop mulai semakin berkembang dan semakin banyak daripada tahun sebelumnya 

. Kemudian di ikuti dengan jawaban responden yang telah menjalankan online 

shop di Instagram selama 3 tahun (18 responden) karena mereka baru mengetahui 

dan menyadari bahwa Instagram merupakan tempat yang bagus untuk berbisnis 

online khususnya membuat online shop , 6 tahun (15 responden) karena 6 tahun 

lalu merupakan masa dimana Instagram baru muncul dan mulai diminati oleh 

masyarakat, dan 20 responden  (20%) menyatakan lain-lainyaitu bisa lebih dari 6 

tahun atau kurang dari 3 tahun. Pemilik online shop yang telah menjalankan 

online shop di Instagram  selama 4 tahun merupakan masa dimana Instagram  

telah menjadi fenomena di masyarakat, yang di ketahui merupakan sosial media 

yang paling banyak di gunakan  khususnya masyarakat di Indonesia. Maka dari 

itu responden yang merupakan pemilik online shop di Instagram segera 

memanfaatkan peluang yang ada dengan cara membuka online shop di Instagram. 
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Tabel 4.7 

 SFS di Instagram Menurut Persepsi Responden 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Iklan sesama online shop 41 41% 

Iklan gratis di Instagram 26 26% 

Promosi online untuk online shop 13 13% 

Iklan produk 18 18% 

Lain-lain 2 2% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden yang telah saya kelompokkan, 

dapat di ketahui terdapat 41 responden (41%) yang menyatakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) merupakan iklan sesama online shop mereka merasa bahwa SFS 

(Shoutout for Shoutout) merupakan suatu kegiatan promosi yang tidak bisa 

dilakukan sendiri dan harus sesama online shop agar saling menguntungkan, dan 

terdapat 26 responden (26%) yang menyatakan bahwa SFS (Shoutout for 

Shoutout) merupakan iklan gratis di Instagram hal ini disebabkan karena 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) tidak dikenai biaya atau gratis dan 

dapat di lakukan sendiri sehingga sangat bagus untuk meingkatkan oenjualan 
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harian mereka, dan kemudian di ikuti oleh 18 responden (18%) yang menyatakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) merupakan iklan produk, mereka merasa bahwa 

fungsi dan tujuan dari SFS (Shoutout for Shoutout) adalah untuk mempromosikan 

produk yang dijual sehingga perlu di iklankan dengan cara tersebut, kemudian 

terdapat 13 responden (13%) menyatakan  SFS (Shoutout for Shoutout) 

merupakan promosi secara online untuk online shop karena SFS (Shoutout for 

Shoutout) hanya dapat digunakan secara online tidak bisa digunakan atau di 

terapkan secara offline, dan 2 responden (2%) menyatakan lain-lain atau memiliki 

persepsi selain ke emoat persepsi tersebut. Dari berbagai pernyataan responden 

tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa SFS (Shoutout for Shoutout) yang 

responden ketahui adalan iklan promosi produk yang di jual antara sesama online 

shop yang saling menguntungkan. Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan 

bahwa responden  yang  berprofesi sebagai pemilik online shop di Instagram telah 

mengetahui tentang SFS (Shoutout for Shoutout) sehingga mereka menggunakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) sebagai media promosi untuk online shop di 

Instagram mereka. 
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Tabel 4.8 

Alasan Menggunakan SFS di Instagram 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Efektif dan efisien 9 9% 

Murah dan berpengaruh 44 44% 

Promosi 7 7% 

Mempengaruhi peningkatan penjualan /follower 34 34% 

Lain-lain 6 6% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

 

Berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden yang telah saya kelompokkan, 

terdapat 44 responden (44%) yang menyatakan bahwa mereka menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) karena mudah dan berpengaruh, penggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) mudah dipahami dan dapat dikerjakan sendiri sehingga 

tanpa mengeluarkan biaya kita dapat mendapatkan follower baru sekaligus 

konsumen baru yang akan tertarik untuk membeli produk yang dijual sehingga 

dapat meningkatkan penjualan. Kemudian di ikuti dengan pernyataan dari 34 

responden (34%) yang menyatakan menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) 
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karena mempengaruhi peningkatan penjualan atau follower, mereka merasa 

apabila tidak menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) maka penjualan mereka 

akan berkurang maka dari itu mereka merasa bahwa dengan menggunakan   SFS 

(Shoutout for Shoutout) akan menaikkan penjualan sekaligus follower baru, 

kemudian 9 responden (9%) menyatakan efektif dan efisien jika menggunakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) hal tersebut karena mudah, dan bisa dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, 7 responden (7%) menyatakan menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) untuk promosi karena SFS (Shoutout for Shoutout) 

memang bertujuan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk yang dijual, 

dan 6 responden (6%) menyatakan lain-lain atau memiliki alasan lain mengapa 

menggunakan SFS di Instagram. Dari seluruh pernyataan responden yang di 

dapatkan, dapat di simpulkan bahwa mereka menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) karena lebih mudah dan murah , karena SFS (Shoutout for Shoutout) 

merupakan promosi online shop yang tidak mengeluarkan biaya, sehingga lebih 

efisien dalam bekerja untuk menarik follower baru yang memungkinkan akan  

menjadi konsumen baru meraka. Dan dari pernyataan para pemilik online shop,  

dapat di ketahui bahwa SFS (Shoutout for Shoutout) bekerja dengan baik dan 

tidak merugikan para pemilik online shop apabila menggunakan SFS (Shoutout 

for Shoutout) sebagai media promosi untuk online shop mereka daripada  

menggunakan  media promosi di Instagram  lainnya. 
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Tabel 4.9 

Kapan Menggunakan SFS di Instagram 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Tahun 2012 19 19% 

Tahun 2013 28 28% 

Tahun 2014 18 18% 

Tahun 2015 20 20% 

Lain-lain 15 15% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui terdapat 28 responden (28%) yang menyatakan 

telah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) sebagai media promosi mereka 

di Instagram sejak tahun 2013, yaitu tahun dimana SFS (Shoutout for Shoutout) 

menjadi sebuah fenomena di kalangan para online shop karena begitu banyak 

yang memakai SFS (Shoutout for Shoutout) untuk media promosinya ataupun 

baru mulai mencoba SFS (Shoutout for Shoutout) untuk meningkatkan penjualan 

online shop. Di ikuti 20 responden (20%) yang menyatakan telah menggunakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) sebagai media promosi mereka di Instagram sejak 

tahun 2015, karena banyak para pemilik online shop yang baru memulai 
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membuka online shop pada tahun tersebut. Kemudian 19 responden (19%) 

menyatakan telah menggunakan sejak tahun 2012, tahun dimana awal dari 

penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram dan belum terlalu banyak 

online shop yang mengetahui tentang SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram. 

Lalu 18 responden (18%) menyatakan telah menggunakan sejak tahun 2014, 

dimana pada tahun ini jumalah online shop yang bertambah tidak sebanyak tahun-

tahun sebelumnya, dan 15 responden (15%) menyatakan lain-lain atau telah 

menggunakan sebelum tahun 2012 dan sesudah tahun 2015. Maka dapat di 

nyatakan pemilik online shop mulai menggunakan online shop di tahun yang 

sama dimana mereka mulai menjalankan online shop di Instagram, hal ini dapat di 

nyatakan bahwa SFS (Shoutout for Shoutout) di ketahui denga cepat oleh para 

pemilik online shop di Instagram, sehingga mereka menggunakan (Shoutout for 

Shoutout) untuk mem-promosikan  produk yang akan mereka jual kepada 

konsumen.  
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Tabel 4.10 

Lama Menggunakan SFS di Instagram 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

2 tahun 17 17% 

3 tahun 15 15% 

4 tahun 25 25% 

5 tahun 29 29% 

Lain-lain 14 14% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden yang telah saya kelompokkan, 

maka dapat dinyatakan bahwa kebanyakan responden  telah  menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram selama  5 tahun dimana terdapat 29 

responden (29%) dari total 100 responden yang menyatakan  telah  menggunakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram,yang terhitung apabila 5 tahun yang lalu 

artinya telah mulai menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) sejak tahun 2012 

hal tersebut sesuai pertanyaan sebelumnya yang memang di dominasi jawaban 

online shop yang telah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout)  sejak tahun 

2012. Kemudian di ikuti dengan penggunaan  SFS (Shoutout for Shoutout) di 
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Instagram  selama 4 tahun yaitu sebanyak 25 responden (25%) dari total 100 

responden  yang menjawab telah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram yang artinya sejak tahun 2013 dimana online shop baru masih terus 

bermunculan. Dan sisanya merupakan responden yang menyatakan telah  

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram selama 3 tahun ( 15 

responden ), 2 tahun ( 17 responden ) dan lain-lain ( 14 responden ). Dari data 

tersebut dapat di lihat bahwa SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram telah lama 

di gunakan dan di ketahui oleh pemilik online shop , dan hingga sampai saat ini 

masih tetap di gunakan oleh para pemilik online shop.  

 

Tabel 4.11 

Banyak Menggunakan SFS Dalam Sehari 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Sehari 4 kali 5 5% 

Sehari 3-4 kali 5 5% 

Sehari 3 kali 26 26% 

Sehari 2-3 kali 28 28% 

Lain-lain 36 36% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 
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Dalam pertanyaan ini responden rata-rata menjawab bervariasi, dapat di nyatakan 

bahwa responden yang menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) dari awal, tetap 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) sampai saat ini. Dan dapat 

disimpulkan juga bahwa  responden menyatakan bahwa mereka menggunakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) hampir setiap hari, dan itu masih di sesuaikan dengan 

jumlah penggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) setiap harinya. Hal ini 

dikarenakan kebutuhan masing-masing pemilik online shop yang berbeda, 

menyebabkan jumlah banyaknya penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) 

bervariasi . Berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden yang telah saya 

kelompokkan, maka dapat dinyatakan bahwa kebanyakan responden 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram dengan jumlah yang 

bervariasi atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemilik online shop di 

Instagram, sebanyak 36 responden (36%) yang menyatakan jumlah penggunaan 

yang berbeda setiap waktunya atau sesuai kebutuhan yang di kelompokkan pada 

kategori jawaban lain-lain,  dimana pada kategori jawaban tersebut responden 

menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing karena setiap online 

shop memiliki kriteria dan strategi tersendiri dalam menjalankan SFS (Shoutout 

for Shoutout) di Instagram dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti 

jeda iklan agar tidak terkesan spamming, dan pergantian pengguaan media 

promosi agar tidak terlalu monoton menggunakan satu media promosi. Kemudian 

di ikuti dengan penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram sebnayak  

2-3 kali dalam sehari, terdapat 28 responden (28%) dari total 100 responden yang 

menyatakan menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram sebanyak 2-
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3 kali dalam sehari. Karena mereka merasa bahwa penggunaan SFS (Shoutout for 

Shoutout)  di instagram sebanyak 2-3 kali sehari cukup untuk memasarkan produk 

yang dijual tanpa merasa terlalu mengganggu atau spamming kepada 

konsumen,dan dengan penggunaan sebanyak itu mereka merasa sudah merasakan 

hasil dari penggunaan  SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram. Lalu di ikuti 

dengan penggunaan  SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram  sebanyak 3 kali 

dalam sehari yaitu sebanyak 26 responden (26%) dari total 100 responden  yang 

menjawab telah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram sebanyak 

3 kali dalam sehari, banyak pemilik online shop yang ingin mendapatkan hasil 

yang maksimal dari penggunaan . SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram, maka 

dari itu mereka merasa bahwa banyak penggunaan yang berpengaruh pada 

penjualan dan juga follower adalah dengan menggunakan sebanyak 3 kali dalam 

sehari.  Dan sisanya merupakan responden yang menyatakan menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram selama sebanyak 3-4 kali (5 responden), dan 

4 kali (5 responden). Dapat dinyatakan  bahwa pemilik online shop menggunakan 

SFS (Shoutout for Shoutout) setiap hari sebagai sarana promosi online shop di 

Instagram nya. Maka dapat di simpulkan penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) 

sangat penting dan  mempengaruhi online shop mereka di Instagram, maka dari 

itu para pemilik online shop hingga saat ini masih menggunakan SFS (Shoutout 

for Shoutout) di Instagram untuk media promosi mereka. 
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Tabel 4.12 

Menggunakan SFS di Instagram Sendiri/ Bantuan Orang Lain 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Sendiri 36 36% 

Bantuan orang lain/ admin SFS 47 47% 

Keduanya 17 17% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Dari pertanyaan ini, hampir seluruh responden yang merupakan pemilik online 

shop di Instagram menyatakan bahwa mereka menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram dengan bantuan orang lain, yaitu sebanyak 47 responden 

(47%) yang menyatakan bahwa mereka menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram dengan bantuan orang lain atau admin SFS mereka. Tetapi 

perbandingan dengan responden yang menyatakan  menggunakan sendiri  SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagam untuk promosi online shop di Instagram tidak 

terlalu jauh berbeda, dimana sebanyak 26 responden (36%) yang menyatakan 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) tanpa bantuan orang lain atau sendiri. 

Dan sisanya ada sebanyak 17 responden (17%) yang menyatakan bahwa mereka 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout)  sendiri dan dengan bantuan orang lain 

atau admin SFS. Hal ini dapat dinyatakan bahwa penggunaan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram, bisa di lakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain 
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karena setiap online shop mempunyai persepsi dan cara yang berbeda dalam  

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram sebagi media 

promosinya. Kemungkinan yang terjadi adalah online shop yang memilih 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) dengan bantuan orang lain adalalah 

pemilik online shop yang mempunyai kesibukan lain di luar kepemilikan online 

shop di Instagram dan tidak memiliki waktu untuk dapat menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram, sehingga mereka membutuhkan bantuan 

orang lain yang mereka anggap memudahkan dan dapat mebantu mereka untuk 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) sebagai media promosi mereka. 

Sedangkan kemungkinan yang terjadi pada pemilik online shop di Instagram yang 

memilih untuk menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) sendiri adalah pemilik 

online shop di Instagram tersebut mempunyai waktu yang cukup atau lebih, 

sehingga mereka dapat menggunakan sendiri SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram. 
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Tabel 4.13 

Efek Menggunakan SFS di Instagram 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Berpengaruh 34 34% 

Bagus 22 22% 

Efektif dan efisien 13 13% 

Menambah follower 23 23% 

Lain-lain 8 8% 

Total 100 100% 

     Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Dari pernyataan responden pada pertanyaan ini, terlihat bahwa hampir seluruh 

responden menyatakan bahwa penggunaan (Shoutout for Shoutout) di Instagram 

berpengaruh dalam membantu  online shop untuk mempromosikan produk yang 

di jual di Instagram dimana ada 34 responden (34%) yang menyatakan hal 

tersebut, mereka merasakan bahwa dengan menggunakan  SFS (Shoutout for 

Shoutout) membuat produk yang dijual, khususnya produk yang di promosikan 

dengan menggunakan  SFS (Shoutout for Shoutout) di Instgaram menarik 

konsumen untuk membeli produk yang dijual sehingga apabila konsumen 

membeli produk yang kita jual maka juga akan mempengaruhi pada penjualan 
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online shop.  Kemudian 23 responden (22%) menyatakan bahwa kinerja SFS 

(Shoutout for Shoutout) cukup berpengaruh untuk menambah  follower yang akan 

menjadi konsumen baru, hal ini berarti memungkinkan dapat menarik banyak 

konsumen baru untuk membeli produk  yang dijual. Dan sisanya responden 

menjawab bahwa kinerja SFS (Shoutout for Shoutout) bagus (22 responden)  

karena mereka hanya merasakan penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout)  di 

Instagram berpengaruh namun tidak menghitung secara detil seberapa 

berpengaruhnya kinerja penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram, 

dan lain-lain (8 responden) merupakan responden yang menjawab secara acak dan 

di luar dari penyimpulan jawaban yang telah di kategorikan. Akan tetapi ada 

beberapa konsumen yang menyatakan bahwa menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) sekarang kurang menaikkan penjualan, namun responden yang 

menyatakan tersebut juga menjawab walaupun kurang menaikkan penjualan SFS 

(Shoutout for Shoutout) tetap dapat menaikkan follower online shop tersebut. Dan 

beberapa responden juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak masalah, karena 

tetap benilai cukup baik, hal ini dikarenakan menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) tidak perlu mengeluarkan biaya dan  mudah untuk di gunakan. 
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4.3 Hasil Analisis Persepsi Responden 

 

Tabel 4.14 

 Persepsi Terhadap SFS di Instagram  

Pernyataan Jumlah Persentase 

Tidak Setuju 12 12% 

Setuju 88 88% 

Total 100 100% 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan yang ada di dalam variabel SFS (Shoutout for Shoutout). 

Terdapat sebanyak 88% atau 88 responden yang menyatakan setuju dengan 

pernyataan pada variabel SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram yang artinya 

SFS (Shoutout for Shoutout) sangat penting khususnya untuk memasarkan produk 

yang dijual oleh online shop. Selain itu SFS (Shoutout for Shoutout) juga lebih 

mudah digunakan dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, karena tidak 

berbayar seperti jenis pemasaran lainnya melalui Instagram yang perlu 

mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan belum tentu berpengaruh terhadapat 

penjualan online shop. Dan 12% atau 12 responden menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan variabel  SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram, karena 
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mereka merasa bahwa menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) tidak terlalu 

mempengaruhi penjualan online shop mereka walaupun tidakmengeluarkan biaya, 

dan merasa bahwa SFS (Shoutout for Shoutout) mengganggupengguna Instagram 

karena sifatnya yang spamming atau menyampah di beranda milik orang lain. 

 

Tabel 4.15 

Persepsi Terhadap Foto di Instagram 

  

Pernyataan Jumlah Persentase 

Tidak Setuju 17 17% 

Setuju 83 88% 

Total 100 100% 

                  Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan yang ada di dalam variabel foto di Instagram,. Terdapat 

sebanyak 83% atau 83 responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan 

yang ada di dalam variabel foto di Instagram. Responden merasa dalam 

memasarkan produk yang akan di jual, penggunaan foto merupakan bagian 

terpenting saat memasarkan suatu produk yang akan di jual. Karena dengan 

menggunakan foto yang menarik dan jelas akan lebih menarik minat konsumen 
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untuk membeli, apabila foto tidak menarik dan tidak jelas maka akan 

memperkecil kemungkinan konsumen untuk membeli produk yang dijual. Dan 

17% atau 17 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang ada di 

dalam  variabel foto di Instagram. Para responden yang meyatakan tidak setuju 

dalam variabel ini merupakan responden yang tidak merasakan penggunaan foto 

yang menarik pada online shop akan lebih menarik konsumen daripada 

menggunakan foto yang biasa, responden yang mengatakan tidak setuju dalam 

variabel ini merasa bahwa dengan menggunakan foto dalam bentuk 

bagaimanapun tidak akan mempengaruhi minat beli konsumen apabila konsumen 

tersebut memang benar-benar membutuhkan barang yang kitajual. 

Tabel 4.16 

Persepsi Terhadap Caption (Keterangan Gambar) di Instagram 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Tidak Setuju 28 28% 

Setuju 72 72% 

Total 100 100% 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan yang ada di dalam variabel caption (keterangan gambar) di 

Instgram. Terdapat sebanyak 72%  atau 72 responden yang berpendapat setuju 
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dengan pernyataan pada variabel caption (keterangan gambar) di Instagram. Yang 

artinya bahwa penggunaan caption (keterangan gambar) di Instagram sangatlah 

penting,karena dengan adanya caption (keterangan gambar) akan membantu 

penjual untuk mendeskripsikan barang yang dijual. Dan dengan adanya caption 

makan akan membantu atau mempermudah konsumen untuk dapat mengerti dan 

mengetahui secara jelas produk apa yang di jual oleh para online shop. Apabila 

caption yang di berikan semakin baik dan mudah di mengerti, maka akan semakin 

diminati oleh konsumen sedangkan apabila caption yang digunakan tidak 

baik,sulit dimengerti, terlalu panjang, bahkan tidak dapat mendeskripsikan barang 

apa yang di jual  dalam foto tersebut, membuat konsumen tidak tertarik untuk 

membaca caption tersebut sehingga membuat konsumen juga menjadi tidak 

tertarik dengan produk yang dijual.Dan 28% atau 28 responden menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan yang ada di variabel caption (keterangan gambar) di 

Instagram, yang artinya 28 responden tersebut tidak merasakan hal yang sama 

dengan 72 responden lainnya yang menjawab setuju. Karena responden merasa 

bahwa penggunakan caption tidak mempengaruhi minat beli konsumen terhadap 

produk yang dijual,mereka merasa bahwa dengan menggunakan caption yang 

tidak baik,terlalu panjang, dan tidak sesuai dengan produk yang dijual tidak 

mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli produk yang dijual. 
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Tabel 4.17 

Persepsi Terhadap Bahasa di Instagram 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Tidak Setuju 51 51% 

Setuju 49 49% 

Total 100 100% 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa responden menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan yang ada di dalam variabel bahasa di Instagram. 

Terdapat sebanyak 51%  atau 51 responden yang berpendapat bahwa tidak setuju 

dengan pernyataan pada variabel bahasa di Instagram. Dan 49% atau 49 

responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang ada pada variabel bahasa di 

Instagram. Maka dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang 

menjawab bahwa bahasa di Instagram tidak mempengaruhi saat memasarkan 

produk menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout), karena responden merasa 

dengan menggunakan bahasa formal ataupun non-formal tidak mempengaruhi 

konsumen yang akan membeli produk yang dijual. Mereka merasakan bahwa 

walaupun tidak menggunakan bahasa gaul ataupun tidak menggunakan bahasa 

formal, para calon pembeli juga tetap mengerti apa yang dijual. Sedangkan  49 
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responden lainnya merasa setuju karena meresa dengan menggunakan bahasa gaul 

atau bahasa anak muda saat ini, akan membuat konsumen lebih tertarik dengan 

produk yang dijual karena lebih mudah memahami bahasa yang digunakan online 

shop dalam mendeskripsikan produk yang dijual. 

Tabel 4.18 

Persepsi Terhadap Peningkatan Penjualan 

 

Pernyataan Jumlah Persentase 

Tidak Setuju 11 11% 

Setuju 89 89% 

Total 100 100% 

                Sumber : Data primer yang di olah, 2017  

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa responden menyatakan setuju 

dengan pernyataan yang ada di dalam variabel peningkatan penjualan. Terdapat 

sebanyak 89%  atau 89 responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan 

pada variabel peningkatan penjualan. Responden merasakan bahwa dengan 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) membuat penjualan lebih meningkat 

dan penjualan setiap hari tetap stabil atau selalu ada apabila menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout)  untuk memasarkan produk yang dijual. Dan mereka 

merasa apabila tidak menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout)  membuat 
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penjualan mereka menurun bahkan dratis. Dan 11% atau 11 responden 

menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang ada pada variabel peningkatan 

penjualan, hal ini karena mereka merasa bahwa SFS (Shoutout for Shoutout) tidak 

memperngaruhi penjualan online shop mereka, hanya menaikkan jumlah follower 

mereka. 
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4.3.1 Analisis Crosstab antara Peningkatan Penjualan dengan SFS (Shoutout 

for Shoutout) 

 

Tabel 4.19 

Analisis Crosstab Peningkatan Penjualan dengan SFS                                       

(Shoutout for Shoutout) 

 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang menyatakan tidak setuju saat 

mengisi variabel SFS (Shoutout for Shoutout) , terdapat 5 responden (41,7%) yang 

menyatakan tidak setuju bahwa mereka merasakan peningkatan penjualan setelah 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram karena merasakan bahwa 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram kurang meningkatkan 

penjualan, namun hanya menambah follower baru. Kemudian terdapat 7 

responden (58,3%) yang menyatakan setuju bahwa mereka merasakan 
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peningkatan penjualan setelah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram,  karena mereka tidak menghitung secara pasti dan detil bagaiman 

perbedaan media promosi online di Instagram antara satu dengan yang lainnya. 

Karena tidak mengeluarkan biaya yang banyak, dan dapat menambah follower 

baru yang berpotensi besar sebagai pelanggan baru maka mereka merasa bahwa 

hal tersebut membuat penjualan semakin meningjkat. Sedangkan responden yang 

menyatakan setuju saat menjawab variabel SFS (Shoutout for Shoutout) ada 

sebanyak 6 responden (6,8%) yang menyatakan tidak setuju bahwa dia merasakan 

terjadi peningkatan penjualan setelah penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) , 

namun terdapat  82 responden (92,1%) menyatakan setuju bahwa mereka 

merasakan peningkatan penjualan setelah menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram.Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel SFS 

mempunyai hubungan dengan variabel peningkatan penjualan. Mereka tidak 

menghitung secara detil hanya merasa bahwa setelah menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram ada saja pembeli baru maupun pembeli lama 

yang membeli produk yang kita jual, sehingga penjualan juga terus meningkat 

karena banyak pembeli baru yang berbeda-beda dari follower online shop lain  

yang kita ajak kerja sama. 
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Tabel 4.20 

 Analisis Crosstab Peningkatan Penjualan dengan Foto di Instagram  

 

 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang menyatakan tidak setuju saat 

mengisi variabel  foto di instagram, terdapat 6 responden (35,3%) yang 

menyatakan tidak setuju bahwa mereka merasakan peningkatan penjualan setelah 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram, itu artinya mereka 

merasakan bahwa penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram tidak 

membuat penjualan meningkat walaupun telah foto yang baik dan menarik. Jadi 

mereka merasakan bahwa penggunaan SFS  (Shoutout for Shoutout)  di Instagram 

tidak mempengaruhi peningkatan penjualan mereka sekaligus merasakan bahwa 

penggunaan foto yang sebaik dan semenarik apapun juga tidak dapat membuat 

penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram berpengaruh terhadap 
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penjualan mereka. Lalu sebanyak 11 responden (64,7%) menyatakan setuju 

bahwa mereka merasakan peningkatan penjualan setelah menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram, artinya mereka merasakan bahwa foto 

tidaklah penting saat menggunakan SFS  (Shoutout for Shoutout)  di Instagram, 

karena walaupun menggunakan foto yang tidak baik sekalipun mereka tetap bisa 

merasakan bahwa penjualan online shop di Instagram mereka meningkat setelah 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram. Sedangkan responden 

yang menyatakan setuju saat menjawab variabel foto di Instagram terdapat 5 

responden (6%) yang menyatakan tidak setuju bahwa dia merasakan terjadi 

peningkatan penjualan setelah penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout), yang 

artinya mereka merasakan bahwa penggunaan foto saat melakukan SFS (Shoutout 

for Shoutout)  di Instagram memang mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk yang di pasarkan akan tetapi mereka merasa bahwa (Shoutout for 

Shoutout)  di Instagram saat ini kurang mempengaruhi penjualan mereka hanya 

mempengaruhi penambahan follower baru, jadi mereka merasakan tidak ada 

peningkatan penjualan pada online shop di Instagram mereka. dan 78 responden 

(94% ) menyatakan setuju bahwa mereka merasakan peningkatan penjualan 

setelah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram. Responden 

merasakan bahwa foto merupakan hal yang terpenting saat menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout)  di instagram, karena tanpa menggunakan foto maka 

konsumen tidak bisa melihat produk yang dijual. Apabila konsumen tidak dapat 

melihat produk yang kita jual, maka konsumen menjadi tidak tertarik dengan 

online shop kita karena tidak dapat melihat secara langsung produk yang djual 
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seperti apa. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel foto di instagram 

mempunyai hubungan dengan variabel peningkatan penjualan. 
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Tabel 4.21 

Analisis Crosstab Peningkatan Penjualan dengan Caption (Keterangan 

Gambar) di Instagram 

 

 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang menyatakan tidak setuju saat 

menjawab variabel caption ( keterangan gambar ) di Instagram, terdapat 6 

responden (21,4%) yang menyatakan tidak setuju bahwa mereka merasakan 

peningkatan penjualan setelah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram dan sebanyak 22 responden (78,6%) menyatakan setuju bahwa mereka 

merasakan peningkatan penjualan setelah menggunakan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram. Sedangkan responden yang menyatakan setuju saat 

menjawab variabel caption (keterangan gambar) di Instagram, terdapat 5 

responden (6,9%) yang menyatakan tidak setuju bahwa dia merasakan terjadi 
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peningkatan penjualan setelah penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) , dan 67 

responden (93,1%) menyatakan setuju bahwa mereka merasakan peningkatan 

penjualan setelah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram. 

penggunaan caption (keterangan gambar) di Instagram sangatlah penting,karena 

dengan adanya caption (keterangan gambar) akan membantu penjual untuk 

mendeskripsikan barang yang dijual. Dan dengan adanya caption makan akan 

membantu atau mempermudah konsumen untuk dapat mengerti dan mengetahui 

secara jelas produk apa yang di jual oleh para online shop. Apabila caption yang 

di berikan semakin baik dan mudah di mengerti, maka akan semakin diminati oleh 

konsumen sedangkan apabila caption yang digunakan tidak baik,sulit dimengerti, 

terlalu panjang, bahkan tidak dapat mendeskripsikan barang apa yang di jual  

dalam foto tersebut, membuat konsumen tidak tertarik untuk membaca caption 

tersebut sehingga membuat konsumen juga menjadi tidak tertarik dengan produk 

yang dijual. Dan apabilan mengurangi daya tarik produk tersebut, maka akan 

berkurang juga kemungkinan konsumen untuk membeli produk yang dijual, 

sehingga apabila konsumen tidak membeli produk yang kita jual maka akan 

mempengaruhi tingkat penjualan online shop.dengan Dari hal tersebut dapat 

dinyatakan bahwa variabel caption (keterangan gambar) mempunyai hubungan 

dengan variabel peningkatan penjualan. 
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Tabel 4.22 

Analisis Crosstab Peningkatan Penjualan dengan Bahasa di Instagram 

 

 

                 Sumber : Data primer yang di olah, 2017  

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang menyatakan tidak setuju saat 

mengisi variabel bahasa di Instagram, terdapat 10  responden (19,6%) yang 

menyatakan tidak setuju bahwa mereka merasakan peningkatan penjualan setelah 

menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram, yang artinya responden 

merasakan bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar tidak berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen, karena dengan penggunaan bahasa seperti apapun 

jika konsumen tertarik dengan barang yang dijual maka konsumen akan dengan 

sendirinya membeli barang yang kita jual lewat foto yang kita bagikan bukan 

melihat keterangan pada gambar tersebut. Dan mereka juga merasa bahwa 

penggunan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram tidak mempengaruhi 
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peningkatan penjualan mereka hanya menaikkan jumlah follower baru. Terdapat  

41 responden (80,4%) menyatakan setuju bahwa mereka merasakan peningkatan 

penjualan setelah menggunakan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram, artinya 

responden merasa bahwa menggunakan bahasa yang baik dan benar saat 

melakukan SFS (Shoutout for Shoutout)  di Instagram tidak mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk yang di jual dan  mereka merasakan adanya 

peningkatan pada penjualan mereka walaupun mereka tidak menggunakan bahasa 

yang seperti apapun. Sedangkan responden yang menyatakan setuju saat 

menjawab variabel bahasa di Instagram ada sebanyak 1 responden (2%) yang 

menyatakan tidak setuju karena dia tidak merasakan terjadi peningkatan penjualan 

setelah penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) walaupun memang betul 

penggunaan bahasa di Instagram mempengatuhi minat beli konsumen terhadap 

produk yang dijual, namun sebanyak 48 responden (98%) menyatakan setuju 

bahwa mereka merasakan peningkatan penjualan setelah menggunakan SFS 

(Shoutout for Shoutout) di Instagram karena mereka merasa dengan menggunakan 

bahasa gaul atau bahasa anak muda saat ini, akan membuat konsumen lebih 

tertarik dengan produk yang dijual karena lebih mudah memahami bahasa yang 

digunakan online shop dalam mendeskripsikan produk yang dijual. Dan dengan 

kata lain apabila konsumen tertarik makan akan membuat kemungkinan 

konsumen membeli produk yang kita jual akan semakin banyak, dan hal tersebut 

akan membuat penjualan semakin bertambah dan meningkat. Dari hal tersebut 

dapat dinyatakan bahwa variabel Bahasa di Instagram  mempunyai hubungan 

dengan variabel peningkatan  penjualan. 




