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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kata bisnis merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

umum. Saat ini bisnis di Indonesia berkembang di berbagai macam bidang, salah 

satunya ialah bisnis kuliner. Semarang, menjadi salah satu kota yang kaya akan 

kulinernya. Persaingan bisnis kuliner di Semarang terbilang cukup ketat. Dikutip 

dari Jateng Tribun News, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota 

Semarang, Arnaz Agung Andrasmara mengatakan bisnis kuliner di Kota 

Semarang berkembang sangat pesat. 

Dalam setiap tahunnya, bisnis kuliner semakin meningkat dan persaingan 

menjadi semakin ketat. Persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat mendorong 

pelaku-pelaku usaha menerapkan strategi untuk meningkatkan jumlah 

konsumen.1 Agar dapat bertahan dalam bisnis dan meningkatkan jumlah 

konsumen, pebisnis atau produsen perlu mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumennya.  

Kata “keputusan” dapat diartikan secara umum sebagai proses seleksi 

terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Jika seseorang mempunyai pilihan 

antara melakukan pembelian terhadap produk X atau produk Y, maka orang 

tersebut sedang ada di dalam posisi pengambilan keputusan pembelian.2 

                                                           
1 Internet. 9 Januari 2018. http://jatengtribunnews.com/2017/05/09/kadin-sebut-semarang-
surga-bisnis-kuliner-ini-buktinya 
2 Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk. 2008. Perilaku Konsumen. Jakarta: PT INDEKS. Hal. 485 
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Keputusan pembelian terjadi melalui pertimbangan yang dilakukan 

konsumen sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah produk. 

Keputusan untuk membeli barang dan jasa tertentu terkadang merupakan hasil 

dari proses yang lama dan rumit yang mencakup kegiatan mencari informasi, 

membandingkan berbagai merek, dan kegiatan lainnya.3 Pada tahap pencarian 

informasi, iklan berpengaruh penting. Saat calon konsumen sedang melakukan 

pencarian informasi, iklan hadir memberikan informasi mengenai sebuah produk, 

pada saat ini lah iklan mampu mempengaruhi sebuah keputusan pembelian. 

Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari 

produsen kepada konsumen maupun penyampaian pesan dari sponsor melalui 

suatu media.4 Dengan kata lain, kegiatan periklanan adalah kegiatan komunikasi 

dengan pesan yang berisikan informasi mengenai sebuah produk untuk 

diperkenalkan kepada para calon konsumennya. Dengan adanya iklan, khalayak 

diharapkan memperoleh informasi mengenai sebuah produk sebanyak-

banyaknya.5 

Tujuan dari periklanan adalah mengubah atau mempengaruhi sikap-sikap 

khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen.6 Iklan 

memberikan informasi-informasi sebuah produk secara terus menerus. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku konsumen sesuai dengan keinginan 

produsen yakni keputusan pembelian sebuah produk. 

Produsen yang membuat iklan perlu memperhatikan media yang dipilih, 

hal tersebut diperlukan agar pesan dalam iklan tersebut dapat tepat sasaran. 

                                                           
3Morissan. 2010. Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Kencana. Hal. 84 
4 Ambar Lukitaningsih. Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran.  Jurnal 
Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 2, Oktober: 2013. Hal. 116 
5Ibid. Hal. 117 
6Ibid. Hal. 117 
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Terkait dengan media periklanan, saat ini telah ada berbagai sarana yang dapat 

dijadikan pilihan. Media periklanan dibagi menjadi dua bagian, yakni periklanan 

tradisional dan periklanan internet. Media periklanan tradisional mencakup media 

cetak dan media elektronik. Sedangkan media periklanan mencakup media 

digital yang berbasis internet. 

Pemanfaatan internet sebagai media promosi semakin berkembang dan 

menambah pilihan alternatif selain media tradisional. Beberapa tahun terakhir, 

produsen yang menggunakan internet sebagai media promosi meningkat secara 

agresif. Media periklanan internet mencakup media-media berbasis internet 

seperti website, banner, blog, dan masih banyak lagi. Kemudahan dan 

fleksibilitas yang ditawarkan di dalam media iklan internet membuat para 

pengusaha atau produsen perlahan menggeser periklanan tradisional. Salah satu 

format iklan internet yang berkembang pesat saat ini adalah jejaring sosial atau 

media sosial. 

Jejaring sosial dan media sosial sangat lekat hubungannya. Keduanya 

merupakan sebuah tempat untuk berbagi konten (foto, video, teks, dan lain-lain), 

serta menjadi tempat untuk membangun pertemanan dan jaringan berbasis 

internet. Jejaring sosial merupakan bagian di dalam media sosial, yaitu 

bagaimana masyarakat memanfaatkan media sosial untuk membuat sebuah 

jaringan, dibagian pertemanan, bisnis, dan lain-lain.7 

Sedangkan media sosial merupakan sebuah media komunikasi online 

dimana para penggunanya dapat mencari informasi, berkomunikasi dan 

                                                           
7 Internet. 25 Mei 2018. http://www.komunikasipraktis.com/2016/06/pengertian-perbedaan-
media-sosial-jejaring-sosial.html 
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menjaring pertemanan, dengan segala fitur yang ada didalamnya.8 Media sosial 

menawarkan komunikasi yang tidak terbatas jarak, ruang dan waktu. Di dalam 

media sosial memungkinkan penggunanya berkomunikasi dengan siapa saja, 

dimana saja dan kapan saja. 

Media sosial tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja, banyak 

produsen yang saat ini telah memanfaatkan media sosial sebagai media 

periklanannya. Kemudahan dan minimnya pengeluaran yang ditawarkan untuk 

beriklan membuat media sosial menjadi pilihan pada produsen. Contoh media 

sosial yang saat ini sering digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan 

lain-lain. 

                                                           
8 Novia Ika Setyani. Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas. Jurnal 
Komunikasi. 2003. Hal. 2 

Gambar 1.1.1Negara dengan pengguna aktif Instagram terbesar 

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/ 

 

https://databoks.katadata.co.id/
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Instagram, menjadi salah satu media sosial dengan pengguna aktif 

terbanyak. Menurut riset Nielsen dikutip dalam Yusandri, menunjukkan Instagram 

menduduki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Twitter dalam 10 aplikasi 

terpopuler. Instagram dilihat sebanyak 32 juta orang setiap harinya. Dan menjadi 

aplikasi dengan pertumbuhan yang paling cepat, yakni 66% dari tahun 

sebelumnya.9 

Masyarakat di Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna 

aktif terbanyak di media sosial Instagram. Hal tersebut dipaparkan Instagram 

yang menyatakan ada sekitar 45 juta orang Indonesia yang aktif, tercatat sebagai 

pembuat Instagram Story terbanyak di dunia.10 Kegemaran masyarakat 

Indonesia menjadi pengguna aktif Instagram dibuktikan pada survei 

WeAreSocial.net dan Hootsuite. Dalam kedua survei tersebut, Indonesia berada 

diposisi nomor tiga dengan jumlah pengguna aktif terbesar, mengalahkan negara 

India, Turki, dan masih banyak negara lain. 

Berbeda dari kebanyakan media sosial pada umumnya, Instagram 

memiliki keunggulan yang fokus pada fitur visual dan audio visualnya. Meskipun 

begitu Instagram tetap memiliki fitur respon yang bisa digunakan penggunanya 

untuk merespon foto atau video yang dibagikan oleh pengguna lainnya, fitur 

respon yang ada di Instagram ialah comment, like, dan directmessage.  

Melihat maraknya pengguna Instagram di dunia, khususnya Indonesia, 

tidak sedikit produsen yang akhirnya memanfaatkan Instagram untuk 

mengiklankan produknya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kegiatan bisnis 

                                                           
9 Yusandri. 2016. Hubungan Pengguna Instagram Dengan Motivasi Wirausaha Pebisnis Daring 
(Online) Dalam Meningkatkan Produktivitas. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 4, No, 2, 
Desember. Hal. 209 
10 Internet. 25 Mei 2018. https://bisnis.tempo.co/read/894605/45-juta-pengguna-instagram-
indonesia-pasar-terbesar-di-asia 
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yang ada di Instagram, mulai dari banyaknya online shop yang muncul, adanya 

selebgram dan sistem endorse, sampai adanya paid promote. Instagram menjadi 

tempat para produsen untuk membantu mereka dalam meningkatkan jumlah 

penjualan bisnisnya. 

Peluang untuk beriklan melalui media sosial Instagram ini diambil oleh 

salah satu pebisnis kuliner yaitu Loffle. Instagram dimanfaatkan oleh Loffle untuk 

mengkomunikasikan informasi-informasi baru maupun lama mengenai produk-

produknya. Fitur visual yang dimiliki oleh Instagram digunakan Loffle dalam 

memberikan iklan melalui visual, mulai dari warna, gambar, sampai talent iklan. 

Kemudian fitur caption pada Instagram digunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan iklan yang ingin disampaikan oleh Loffle. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.2 Salah satu bentuk iklan produk loffle di Instagram 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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Loffle tidak hanya sekedar mengunggah gambar produknya saja dalam 

beriklan. Loffle membuat rancangan dan strategi untuk membuat iklan, sehingga 

pesannya efektif dan bisa tersampaikan dengan baik.  

Untuk membuat iklan yang efektif, Moriarty, dkk (2011) dikutip dalam 

Vionita Eka Legasari, menyatakan bahwa pesan iklan yang hendak disampaikan 

harus dibuat secara kreatif dan memiliki daya tarik.11 Hal itu juga diterapkan oleh 

Loffle dalam mengiklankan produknya. Pesan dalam visual iklan dibuat 

sesederhana mungkin sehingga mudah diingat oleh audiens. Dalam penulisan 

caption, Loffle juga membuat kata-kata yang mudah dimengerti para calon 

konsumennya, sehingga pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna. 

 Dalam pembuatan iklan, Loffle terbilang cukup selektif dalam pemilihan 

gambar. Hal itu dapat kita lihat dari bagaimana penataan gambar Instagram yang 

diunggah oleh Loffle. Warna kuning yang eyecatching dipilih untuk menjadi 

branding Loffle, hal tersebut diterapkan pada iklan-iklan Loffle di Instagram 

secara konsisten.  

Tidak hanya pemilihan warna yang menarik, Loffle juga turut 

menggunakan figure (talent) pada beberapa iklan yang telah diunggahnya, salah 

satunya ialah Fay Nabila aktris televisi muda yang saat ini sedang aktif bermain 

sinetron atau muncul di beberapa acara televisi. Namun, tidak hanya Fay Nabila, 

ada beberapa talent menarik lainnya yang digunakan Loffle untuk 

mempromosikan produknya untuk beriklan. 

 

                                                           
11 Vionita Eka Legasari, dkk. 2013. Pengaruh Daya Tarik Iklan, Kreativitas Iklan Dan Kredibilitas 
Endorser Terhadap Efektifitas Iklan Dan Sikap Konsumen Pada Sabun Pemutih Wajah Merek Oil of 
Olay Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Magister Sains Manajemen Universitas Riau Vol. 21, No. 
3 September 2013. Hal. 3 
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Pemilihan penggunaan Instagram sebagai media periklanan Loffle 

dikarenakan Instagram adalah salah satu media sosial yang sering digunakan 

oleh masyarakat Indonesia.Selain itu, beriklan melalui media sosial tidak 

memakan biaya yang banyak, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran biaya 

untuk beriklan. Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, penulisingin 

meneliti pengaruh iklan melalui media sosial Instagram terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen Loffle di kota Semarang. 

Gambar 1.1.3 Salah satu iklan Loffle dengan talent Fay Nabila 

Sumber: instagram.com/loffle.id 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang dapat 

dirumuskan penulis ialah “Apakah iklan melalui media sosial Instagram 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada Loffle di kota 

Semarang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan melalui media 

sosial Instagram terhadap keputusan pembelian pada Loffle di kota Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan dan menjadi wadah untuk 

menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis selama berada dibangku 

perkuliahan. Manfaat teoritis lainnya ialah menjadi masukan dalam kajian ilmu 

komunikasi khususnya berkaitan dengan iklan dan keputusan pembelian. 

Selain itu, penelitian ini nantinya bisa menjadi rujukan atau referensi untuk 

pembaca yang ingin mengembangkan topik seperti ini yang dilakukan di masa 

yang akan datang. 

b. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam mempelajari masalah-masalah mengenai komunikasi khususnya dalam 

bidang iklan 

pada media sosial Instagram yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan yang berguna 

bagi Loffle dan calon produsen lain yang ingin memanfaatkan periklanan melalui 

internet, khususnya media sosial Instagram. 
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1.5 Lokasi Dan Tatakala Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di kedai Loffle yang 

berada di Jalan Pleburan Barat Nomor 10 dan Jalan Tirto Agung Nomor 50, kota 

Semarang. Berikut ini adalah tatakala penelitian yang telah penulis rancang: 

Tabel 1.5.1 Tatakala penelitian 

No Kegiatan 
2017 2018 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nov 

1 Perencanaan Penelitian                           

Pengajuan Topik                           

Penyusunan Proposal                           

Seminar Proposal                           
2 Pelaksanaan Penelitian                           

Pengumpulan Data                           

Analisis Data                           
3 Penyusunan Laporan                           

Penulisan Laporan                           

Ujian Skripsi                           

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyusunnya menjadi lima bagian Bab. 

Pada Bab yang pertama akan berisi pendahuluan dari penelitian ini. Dimulai dari 

memaparkan latar belakang masalah yang dari penelitian ini. Pada latar 

belakang penulis membahas secara terperinci mengenai permasalahan yang 

diangkat di dalam penelitian. Selanjutnya terdapat perumusan masalah, pada 

sub bab ini penulis menjelaskan masalah yang timbul dari latar belakang yang 

telah dipaparkan. 

Dilanjutkan dengan manfaat dan tujuan dari penelitian. Sub bab ini 

mencoba menjelaskan kepada pembaca mengenai manfaat yang ditimbulkan 

setelah adanya penelitian ini. Tidak hanya itu, penulis juga menerangkan 

mengenai tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan 
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metodologi penelitian. Pada sub bab ini penulis mencoba memaparkan 

metodologi penelitian secara singkat, yang nantinya akan dibahas secara 

terperinci pada bab tiga.  

Lalu dilanjutkan dengan lokasi dan tatakala penelitian, sub bab ini 

menguraikan dimana lokasi penulis akan melakukan penelitian, serta 

menguraikan jadwal yang telah dirancang oleh penulis. Yang terakhir pada bab 

satu ini adalah sub bab sistematika penulisan, membahas mengenai sistematika 

penulisan yang dibuat penulis untuk menyelesaikan laporan akhir. 

Bab dua merupakan bagian tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan 

menjabarkan teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian ini. Landasan teori 

berguna sebagai pendukung dari penelitian yang telah penulis kerjakan. Teori 

berfungsi memperkokoh penelitian yang bisa diuji kebenarannya. Pada bab ini, 

penulis menguraikan data sekunder yang telah diperoleh, buku, jurnal ilmiah 

serta penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan. 

 Bab tiga berisi metode penelitian, bab ini akan menjelaskan metode-

metode yang digunakan di dalam penelitian. Penulis akan menerangkan secara 

rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian seperti rancangan 

penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan kriterianya, populasi, 

penetapan variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, teknik analisis 

dan metode lainnya yang akan dijelaskan pada bab tiga. 

Bab empat akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

dan pembahasan yang ingin dibahas penulis mengenai hasil penelitiannya. Hasil 

penelitian yang akan disajikan dalam berbentuk data. Selain dalam bentuk 

uraian, penulis juga akan mengemas data penelitian dalam bentuk ilustrasi 

seperti tabel, gambar, dan lain-lain. Adanya data dalam bentuk ilustrasi juga 
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bersama keterangan-keterangan yang dijelaskan secara terperinci oleh penulis 

sehingga memudahkan pembaca dalam membaca data. 

Pembahasan yang ditulis di dalam bab 4 ini berbentuk tulisan yang 

menjelaskan mengenai data yang telah diperoleh. Pembahasan tersebut 

nantinya akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh penulis lain. Kemudian pembahasan ini akan menjelaskan temuan atau 

informasi yang telah didapatkan oleh penulis, dan juga membandingkan hasil 

penelitian dari penulis lain yang telah dipaparkan di Bab dua tinjauan pustaka. 

Pada bab empat, data-data yang diperoleh penulis diuji bersama dengan 

teori yang telah ditentukan pula di bab dua, kemudia dianalisis secara akurat. 

Untuk menguji data yang dipaparkan penulis, data diolah di SPSS sesuai dengan 

metode-metode yang telah ditentukan pada bab tiga. 

Bab lima merupakan bagian terakhir pada skripsi ini. Bab ini akan 

memaparkan simpulan dan saran yang dibuat oleh penulis. Pada bagian 

simpulan, penulis akan menguraikan secara singkat hasil yang telah dijabarkan 

di bab empat. Setelah simpulan, penulis kemudian memaparkan saran. Saran 

yang dipaparkan tidaklah muncul secara tiba-tiba. Saran yang disajikan harus 

bersifat konkret, realistis, praktis dan terarah serta memiliki nilai keilmuan. 

  


