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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan periklanan saat ini sangat maju dan beragam, ditambah 

dengan terus berkembangnya kreativitas dan teknologi. Dalam melakukan 

penjualan, pelaku bisnis dapat melakukan promosi produknya dengan dua cara 

yaitu secara tradisional dan modern. Kegiatan promosi dalam periklanan sangat 

penting dalam menarik audiens untuk mengenal suatu produk. Saat ini untuk 

mengoptimalkan promosi produknya, kebanyakan pelaku bisnis menggunakan 

iklan televisi. Isi pesan iklan dengan menggunakan video yang berisi audio dan 

visual membuat suatu promosi berisi tetang penawaran khusus terhadap suatu 

produk, jasa, ide/gagasan terlihat menarik. Walaupun keputusan membeli sangat 

tergantung dengan kebutuhan konsumen pada saat itu. 

Terdapat berbagai model tahapan perilaku konsumen yang bisa dijadikan 

patokan bagi pengiklan sebagai strategi pemasaran. Maka dari itu selain melihat 

peluang pasar untuk menciptakan perilaku yang dapat mengarahkan calon 

konsumen untuk paling tidak mengenal suatu produk, para pengusaha 

menggunakan media promosi melalui adanya ketersediaan media. Media yang 

nantinya digunakan diharapkan dapat mencapai target sesuai dengan keinginan 

pengiklan salah satunya menggunakan iklan televisi.   

Saat ini para pengusaha merasa media yang paling efektif untuk 

memperkenalkan suatu produk sebagai tahap awal adalah menggunakan media 

modern yaitu televisi. Tahap lebih lanjut pemasaran menggunakan internet karena 

pengusaha melihat peluang besar serta derajat fleksibilitas yang tinggi pada e-

marketing atau pemasaran melalui elektronik. Oleh karena itu saat ini sangat 

banyak akun-akun dagang di media sosial dan situs web yang mengusung konsep 

toko serba ada, dari mulai pakaian, elektronik, kosmetik, peralatan rumah tangga 

dan lain sebagainya agar calon konsumen tidak perlu repot pergi ke toko 

konvesional. Seperti yang sudah diketahui situs web  belanja online yang 
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dimaksud dan sudah dikenal masyarakat adalah toko Lazada, Zalora, Blili.com, 

Tokopedia, Bukalapak, OLX dan masih banyak lagi. 

Terkait dengan perubahan gaya hidup masyarakatdi Indonesiasaat ini yang 

selalu ingin serba mudah dan cepat terutama pada kalangan mahasiswa. Penjualan 

melalui sistem online dirasa palin tepat untuk menyesuaikan situasi tersebut. 

Kegiatan belanja online menjadi hal yang populer dan bukan hal yang asing 

seperti dahulu kala. Kegiatan belanja online yang terjadi di masyarakat saat ini 

adalah merupakan kemajuan dari adanya perkembangan teknolgi informasi yang 

selalu diperbaharui setiap waktu dan tidak dapat kita tolak. Bahkan setiap detik  

dari perkembangna informasi baru tersebut selalu diburu oleh para pembaca atau 

pengguna internet (netizen) agar tidak tertinggal. Oleh karena itu saat ini toko 

online berbentuk situs web menjamur dengan berbagai penawarannya dan bisa 

bersaing dengan bisnis tradisional (toko konvesional), bahkan bisa dibilang lebih 

canggih. Tidak hanya itu, kini pengembang aplikasi juga membuat aplikasi khusus 

yang dapat diunduh di smartphone untuk setiap situs belanja online dengan 

maksud untuk memudahkan khalayak saat ingin melihat informasi produk yang 

ditawarkan maupun penawaran khusus yang ada pada toko online tersebut. Hal 

tersebut dianggap memudahkan bagi sebagian orang yang malas keluar rumah 

untuk berbelanja ataupun dengan alasan tertentu lainnya, selain itu lebih efesien 

dengan waktu dan biaya transportrasi. 

Bicara mengenai situs web belanja online, terdapat salah satu situs belanja 

online yang menarik perhatian penulis untuk diteliti yaitu toko online Blibli.com. 

Menurut salah satu situs komunitas online pelaku starup di Indonesia yaitu 

Techinasia pada tanggal 16 Maret 2016, Blibli.com menamai dirinya sebagai 

sebuah mal dan hanya menerima perusahaan yang terdaftar secara resmi untuk 

menggunakan platformnya dan mendapat rangking ke 114 di Indonesia sebagai 

situs web belanja online terpopuler menurut analisis Alexa. Diluncurkan di bulan 

September tahun 2012, Blibli sekarang punya total 60.000 barang di situsnya. 

Toko online ini menghadirkan gebrakan dengan promosi unik untuk menarik 

perhatian dan minat konsumen. Bentuk promosi dari Blibli.com adalah penawaran 

harga spesial sesuai dengan kebutuhan para ibu, para wanita dan para pria di hari 

Senin, Rabu dan Kamis. Untuk hari Senin kampanye penawaran khusus untuk 
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para ibu sebagai target market bertema “Mom’s Day” dengan diskon produk 

kebutuhan anak. Hari Rabu dengan tema“Rabu Cantik” penawaran khusus untuk 

berbagai produk wanita. Sedangkan hari Kamis dengan tema “Kamis Ganteng” 

penawaran ditujukan kepada pria sebagai target market sekaligus target sasaran. 

Tidak hanya penawaran di hari-hari tertentu, Blibli.com juga memberikan 

kemudahan untuk cicilan barang yaitu 0% sehingga konsumen tidak perlu 

khawatir dengan bunga cicilan. Dengan adanya jenis kampanye promo seperti 

yang dilakukan Blibli.com ini menandakan bahwa Blibli.com adalah toko online 

serba ada yang menyediakan banyak produk dan juga memberikan kemudahan 

dalam cicilan sehingga siapa saja dapat mencari kebutuhannya di situs ini. 

Kampanya promosi ini dilakukan melalui media televisi, tidak hanya 

Blibli.com tapi situs web belanja online lainnya yang juga merupakan kompetitor 

melakukan promosinya melalui media televisi yang dianggap efektif secara 

keseluruhan untuk pengenalan produk dan mempersuasi khalayak dengan 

memberikan gambaran betapa mudahnya berbelanja online di toko maya apalagi 

jika sudah terpercaya. Mengapa dapat dikatakan terpercaya? Pada umumnya 

masyarakat menganggap apapun yang ditayangkan di televisi (penawaran produk, 

berita,gosip) merupakan hal yang sudah tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. 

Apabila konsumen sudah mengenal dan tertarik dengan produk maka mereka akan 

ke tahap selanjutnya yaitu membuka situs web Blibli.com tersebut terutama saat 

situasinya sedang mencari produk kebutuhannya. 

Dengan adanya penawaran seperti yang dilakukan Blibli.com konsumen 

akan menempatkan diri mereka sesuai promo di hari tertentu untuk membeli 

produk sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatnya perilaku konsumtif orang 

Indonesia saat ini dengan didukung penggunaan gadget/smartphone yang 

bermodal koneksi internet, menyebabkan mereka bisa saja membeli barang yang 

sebenarnya tidak menjadi kebutuhannya.  

Penawaran di hari tertentu dari Blibli.com membuat calon konsumen dapat 

memperhitungkan biaya dari kebutuhannya sehingga bisa mengumpulkan uang 

terlebih dahulu untuk hari dimana terdapat penawaran khusus berupa diskon untuk 

produk kebutuhannya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

Unsur Daya Tarik TVC Blibli.com Versi Rabu Canti dan Kamis Ganteng 
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terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada Pengguna Internet di Kalangan 

Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta). Penulis ingin mencari tahu ada atau 

tidaknya pengaruh antara daya tarik iklan yang ada di televisi dengan keputusan 

pembelian di kalangan mahasiswa yang pada umumnya memiliki gadget seperti 

smartphone yang selalu terhubung dengan koneksi internet dan aktif sebagai 

pengguna internet. Namun penulis hanya fokus pada dua promo promo yakni, 

Rabu Cantik dan Kamis Ganteng karena responden yang dipilih adalah mahasiswa 

UPN ”Veteran” Jakarta. Apabila dilihat dari segi umur mereka bukan sasaran 

yang tepat untuk promo Mom’s Day. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang 

dapat diangkat adalah sebagai berikut : “Adakah pengaruh nyata unsur daya tarik 

TVC Blibli.com terhadap keputusan pembelian pengguna internetdi kalangan 

mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta ?” 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian adalah 

sebagai berikut : “Mengetahui besaran pengaruh nyata unsur daya tarik TVC 

Blibli.com terhadap keputusan pembelian pengguna internet di kalangan 

mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.” 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan perkembangan 

teori komunikasi dan periklanan pada praktiknya melalui kemajuan teknologi. 

Mengetahui peluang dari adanya media baru berupa sistem penjualan online dan 

tayangan iklan di televisi (TVC) yang kreatif dan pendapat serta feedback 

masyarakat khususnya mahasiswa tentang belanja online yang mempengaruhi 

keputusan pembelian seorang konsumen. 
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I.4.1 Manfaat Teoritis 

Seperti pada umumnya kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya dengan membahas masalah 

yang sejenis yaitu mengenai situs web belanja online dan keputusan pembelian 

konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam memecahkan 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat untuk perkembangan Ilmu Komunikasi 

terutama di bidang periklanan. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang membutuhkan terutama pemilik situs web belanja online dan 

para pengiklan dalam menghadapi perkembangan konsumen yang beragam. 

 

I.5  Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori yang menjadi landasan pokok permasalahan yaitu teori 

periklanan, komunikasi pemasaran serta pemasaran melalui Internet. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan metode penelitian,metode 

pengumpulan data,  teknik analisis data, teknik keabsahan data, fokus 

penelitian serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan pembahasan yang 

dilakukan dalam penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan terhadap masalah penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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Berisi judul buku, jurnal, dan bahan – bahan penerbitan lainnya yang 

dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar 

berbagai sumber yang digunakan. 
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