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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada bab ini, terdapat tiga penelitian terdahulu sebagai referensi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitia terdahulu ini digunakan berdasarkan 

dengan adanya kesamaan ataupun kemiripan dalam pembahasan yang 

menyangkut dengan social media marketing dengan perilaku konsumtif. 

Penelitian terdahulu pertama adalah “Pengaruh Facebook Sebagai Social 

Media Marketing Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa” yang diteliti oleh 

Mohammad Riki Efendi, Sri Wahyuni, Mukhamad Zulianto. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan Facebook sebagai social media marketing terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember.  

Teori dan konsep yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang pertama 

adalah komunikasi pemasaran, pemasaran online, social media marketing, 

perilaku konsumtif. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data yang disebar kepada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember.  

Pada penelitian yang pertama ini peneliti mendapatkan adanya kemiripan 

dalam pembahasan social media marketing dan komunikasi pemasaran. Adanya 

perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang 
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pertama adalah dimana peneliti menggunakan Instagram sebagai social media 

marketing yang digunakan oleh Sociolla sedangkan penelitian terdahulu yang 

pertama menggunakan Facebook sebagai social media maketing.  

Hasil penelitian terdahulu yang pertama menunnjukan Facebook sebagai 

social media marketing mampu memengaruhi perilaku konsumtif secara 

signifikan mahasiswa Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jember. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah ”Pengaruh Instagram Sebagai 

Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau” yang diteliti oleh Sofia 

Miranda. 

Tujuan dalam penelitian terdahulu yang kedua adalah untuk mengetahui 

besarnya pengaruh Instagram sebagai media online shopping fashion terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Riau. 

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi 

pemasaran, internet marketing, social media marketing, instagram, dan perilaku 

konsumtif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. 

Pada penelitian terdahulu yang kedua ini peneliti mendapatkan kesamaan 

dalam pembahasan dan teori yang digunakan. Adapun perbedaan yang tedapat 

dalam penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian ini adalah penelitian 

terdahulu kedua menggunakan social media Instagram sebagai online shop 

Pengaruh aktivitas social..., Ivana, FIK UMN, 2019



11 
 

sedangkan peneliti menggunakan Instagram sebagai salah satu media yang 

digunakan oleh Sociolla sebagai tempat pemasaran.  

Hasil penelitian terdahulu yang kedua adalah Instagram sebagai media 

online shopping fashion berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswi 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau. 

Penelitian terdahulu ketiga adalah “Pengaruh Online Shop Pada Media 

Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa-Siswi Smp Islam Cikal 

Harapan 1 Bumi Serpong Damai (Bsd) Kota Tangerang Selatan” yang diteliti 

oleh Daniella Putri Islamy. 

Tujuan dalam penelitian terdahulu yang ketiga adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah pengaruh online shop pada media sosial instagram terhadap 

perilaku konsumtif siswa-siswi SMP Islam Cikal Harapan I BSD dan mengetahui 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa-siswi SMP Islam Cikal 

Harapan I BSD. 

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang ketiga 

ini adalah media sosial, fungsi media dan pengaruhnya, usses and effect, teori 

reinforment imitasi, konsep individual differences, dan pengertian perilaku 

konsumtif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang ketiga 

ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik 

pengumpulan data. 

Pada penelitian terdahulu yang ketiga ini memiliki kesamaan dalam 

menggunakan Instagram sebagai salah satu social media marketing. Terdapat 
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beberapa perbedaan dalam pembahasan teori dan konsep, dimana peneliti 

menggunakan teori komunikasi pemasaran dalam pembahasan, sedangkan 

penelitiah terdahulu yang ketiga ini lebih menjelaskan fungsi media dan 

pengaruhnya serta menggunakan teori reinforment imitasi.  

Hasil penelitian terdahulu ketiga ini adalah online shop pada media sosial 

instagram berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa-siswa SMP 

Islam Cikal Harapan I BSD. 

  Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 Peneliti 1 : Peneliti 2: Peneliti 3: Peneliti 4: 

Judul 

Penelitian: 

Pengaruh 

Facebook Sebagai 

Social Media 

Marketing 

Terhadap Perilaku 

Konsumtif 

Mahasiswa 

 

 

 

(Mohammad Riki 

Efendi, Sri 

Wahyuni, 

Mukhamad 

Zulianto, 2018) 

Pengaruh Instagram 

Sebagai Media 

Online Shopping 

Fashion Terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Mahasiswi Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas 

Riau 

 

 

 

 

(Sofia Miranda, 

2017) 

Pengaruh Online 

Shop Pada Media 

Sosial Instagram 

Terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa-

Siswi Smp Islam 

Cikal Harapan 1 

Bumi Serpong 

Damai (Bsd) Kota 

Tangerang Selatan 

 

 

 

(Daniella Putri 

Islamy, 2015) 

Pengaruh 

Aktivitas Social 

Media Marketing 

Instagram Beauty 

Online Platform 

Sociolla Terhadap 

Perilaku 

Konsumtif 

 

 

 

 

 

(Ivana, 2019) 

Metodologi 

penelitian: 

Kuantitatif, 

Survei 

Kuantitatif, 

Survei 

Kuantitatif, 

Survei 

Kuantitatif, 

Survei 

Tujuan 

Penelitian: 

Untuk mengetahui 

pengaruh yang 

signifikan 

Facebook sebagai 

social media 

marketing 

Untuk mengetahui 

besarnya pengaruh 

Instagram sebagai 

media online 

shopping fashion 

terhadap perilaku 

Untuk mengetahui 

bagaimanakah 

pengaruh online 

shop pada media 

sosial instagram 

terhadap perilaku 

Untuk mengetahui 

adakah pengaruh 

aktivitas social 

media marketing 

Instagram beauty 

online platform 
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terhadap perilaku 

konsumtif 

mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi, FKIP, 

Universitas 

Jember. 

konsumtif mahasiswi 

Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas Riau. 

konsumtif siswa-

siswi SMP Islam 

Cikal Harapan I 

BSD dan 

mengetahui faktor 

yang 

mempengaruhi 

perilaku 

konsumtif siswa-

siswi SMP Islam 

Cikal Harapan I 

BSD. 

 

Sociolla dan 

seberapa besar 

pengaruh tersebut 

terhadap perilaku 

konsumtif. 

Hasil 

Penelitian: 

Hasil analisis 

inferensial dengan 

metode regresi 

linier sederhana 

tersebut 

dikategorikan 

sangat tinggi 

karena integrasi 

indikator dalam 

Facebook sebagai 

social media 

marketing mampu 

memengaruhi 

perilaku 

konsumtif secara 

signifikan 

mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi, FKIP, 

Universitas 

Jember.  

 

Instagram sebagai 

media online 

shopping fashion 

berpengaruh 

terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswi 

fakultas ilmu sosial 

dan ilmu politik 

universitas riau. 

Online shop pada 

media sosial 

instagram 

berpengaruh 

positif terhadap 

perilaku 

konsumtif siswa-

siswa SMP Islam 

Cikal Harapan I 

BSD.  

Terdapat 

pengaruh aktivitas 

social media 

marketing 

Instagram beauty 

online platform 

Sociolla terhadap 

perilaku 

konsumtif. 

         Sumber: Data Olahan Peneliti 2019 
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2.2 Teori dan Konsep 

2.2.1 Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

Komunikasi pemasaran menurut Kotler (2012, h. 478) adalah sarana 

dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung, maupun tidak langsung, tentang 

produk dan merek yang dijual. Intinya komunikasi pemasaran 

mempresentrasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan 

sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2008, h. 219) komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan/atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal terhadap produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Kennedy dan Soemanagara (2009, h. 1-2) juga menyampaikan 

bahwa komunikasi pemasaran adalah bagian dari bauran pemasaran yang 

termasuk dalam bagian promosi. Komunikasi pemasaran adalah proses 

penyampaian informasi dan gagasan mengenai produk ataupun jasa untuk 

mencapai target yang diinginkan.  

Menurut Shimp (2014, h.7) bentuk dasar dari komunikasi pemasaran 

adalah meliputi iklan media massa tradisional, seperti televise, majalah, 
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dsb; iklan online, seperti SMS, situs, dan lainnya; promosi penjualan, 

seperti sampel, kupon, dan lainnya; label pada took dan komunikasi yang 

terjadi di tempat pembelian, seperti brosur, PR, iklan rilis, dan lainnya; 

sponsorship acara; presentasi oleh bagian penjualan, dan bentuk jaminan 

sebagai sarana komunikasi lainnya.  

Dapat dikatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah sebuah fungsi 

komunikasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemasaran itu 

sendiri. Dalam komunikasi pemasaran, sebuah perusahaan lebih fokus 

kepada penyampaian nilai pesan sebuah produk atau jasa kepada konsumen 

atau target yang dituju.  

2.2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Komunikasi pemasaran yang tepat dapat menghidarkan perusahaan 

tersebut dari kerugian yang disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak 

efektif dan efisien (Soemanegara, 2012, h.1). Dalam kajian pemasaran, 

kegiatan promosi yang efektif dan efisien dapat dimasukan sebagai bagian 

dari konsep baurran komunikasi pemasaran atau yang biasa disebut dengan 

marketing communication mix.  

Bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kotler (2012, h. 478) 

adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya kepada sasaran atau target yang dituju.   

Bauran komunikasi pemasaran menurut  Belch & Belch (2018, h. 16) 

terdiri dari enam model komunikasi yaitu periklanan (advertising), 
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penjualan langsung (direct selling), penjualan melalui internet atau digital 

(digital/internet marketing), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat (public relations), dan penjualan personal (personal 

selling). 

1. Advertising 

Belch & Belch (2018, h. 17-18) mengatakan bahwa iklan adalah 

salah satu sarana untuk menyampaikan informasi terkait sebuah 

produk, jasa, ataupun tentang perusahaan itu sendiri. Iklan menjadi 

yang paling terkenal dan luas untuk melakukan sebuah promosi 

sebuah produk atau jasa kepada target pasar yang tepat.  Sampai 

saat ini, iklan dinilai masih memiliki peranan besar sebagai 

kapabilitas utama dalam melakukan pemasaran karena iklan 

dianggap memiliki daya tarik dan dapat mempengaruhi atau 

mempersuasi konsumen dengan informasi yang diberikan.  

2. Direct Marketing 

Direct marketing atau pemasaran langsung yang dijelaskan oleh 

Belch & Belch (2018, h. 19-20)  ini dimanfaatkan perusahaan untuk 

melakukan komunikasi secara langsung kepada tagetnya dengan 

tujuan mendapatkan tanggapan lansgung atau bahkan sampai 

menghasilkan sebuah transaksi. Pemasaran langsung ini terjadi 

dengan cara melalui telepon, surat, print media, intenet atau email, 

dan lainnya. Cara atau metode ini dianggap paling efektif dan 
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menarik konsumen secara langsung karena memberikan edukasi 

terkait produk ataupun jasa kepada target yang dituju.  

3. Digital/Internet Marketing 

Interactive marketing ini mengijinkan terjadinya komunikasi 

dua arah dimana para pengguna social media dapat berinteraksi 

langsung atau menanggapi langsung konten atau informasi yang 

dibuat oleh perusahaan. Dengan perkembangan internet yang mulai 

maju, perusahaanpun memanfaatkan media sosial sebagai salah 

satu sarana komunikasi dan berinteraksi langsung dengan 

konsumen (Belch & Belch 2018, h. 21-22). Media sosial yang 

paling serign digunakan pada saat ini adalah Facebook, Twitter, 

Google+, LinkedIn, Instagram, Youtube, dan Printerest. Dengan 

adanya media interaktif atapun media internet ini, memungkinkan 

terjadinya feedback atau interaksi langsung di dalamnya. Kegiatan 

ini juga memberikan manfaat kepada perusahaan untuk 

membangun citra merek juga dapat membangun komunikasi secara 

lansgung agar terbentuk hubungan yang kuat antara target 

konsumen dengan suatu merek ataupun perusahaan.  

4. Sales Promotion 

Menurut Belch & Belch (2018, h. 23-24) sales promotion adalah 

salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan 

perusahaan untuk membangun hubungan dengan konsumennya 
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dengan memberikan insentif – insentif yang diberikan agar 

konsumen dapat merasakan nilai yang ada dalam sebuah produk.  

5. Public Relations/Publicity 

Belch & Belch (2018, h. 25-26) menjelaskan bahwa publisitas 

adalah komunikasi nonpersonal dengan bentuk tulisan mengenai 

sebuah organisasi, produk, jasa, ataupun ide yang tidak berbayar 

seperti layaknya iklan. Bentuk publistas ini biasanya adalah 

berbetuk berita ataupun editorial.  Salah satu keunggulan yang 

didapat dengan adanya publisitas ini adalah pesan yang 

disampaikan dapat memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga 

mampu membentuk awareness dan pengetahuan konsumen 

terhadap sebuah produk, jasa, ataupun merek. Namun publisitas 

tidak selalu dibawah kontrol perusahaan sehingga terkadang 

terdapat adanya publisitas yang negatif. 

Lain halnya dengan hubungan masyarakat atau public relations 

yang berjtujuan lebih luas karena bertujuan untuk membangun dan 

bahkan mempertahankan citra dari sebuah produk ataupun merek. 

Hubungan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses strategi 

komunikasi yang membangun hubungan yang menguntungkan 

antar organisasi atau perusahaan dengan publiknya (Belch & Belch 

2018, h. 26). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan partisipasi 

sebuah perusahaan dalam kegiatan komunitas, atau menjadi 
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sponsor, atau bahkan membuat sebuah acara (special event). Kedua 

kegiatan ini, baik itu publisitas ataupun hubungan masyarakat 

adalah sebagai pendukung yang utama dalam proses pemasaran dan 

promosi.  

6. Personal Selling  

Elemen terakhir adalah personal selling yang adalah bentuk 

komunikasi langsung atara perusahaan dengan konsumen untuk 

meyakinkan dan mempersuasi sebuah produk ataupun jasa. Tidak 

sama halnya dengan iklan, personal selling meliatkan komunikasi 

langsung antara pembeli dan penjual baik itu secara face-to-face -

atau dengan telekomunikasi lainnya seperti telefon. Kegiatan ini 

melibatkan feedback langsung dan cepat karena dampak dari 

prestasi sebuah perusahaan biasanya dapat dilihat melalui rekasi 

yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh konsumennya (Belch & 

Belch, 2018, h. 27).  

Dengan melihat reaksi konsumen secara langsung, perusahaan 

dapat dengan langsung menyesuaikan pesan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen jika rekasi yang dihasilkan kurang 

memuaskan. Jika kegiatan ini dilakukan secara maksimal, maka 

kegiatan ini dapat menghasilkan prospek yang baik untuk penjualan 

sebuah produk ataupun jasa.  
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2.2.3 Social Media Marketing 

Pengertian social media menurut Kotler & Keller (2012, h.546) 

adalah tempat atau sarana untuk konsumen berbagi pesan, gambar, audio, 

ataupun informasi berupa video dengan satu sama lain dan dengan 

perusahaan atau sebaliknya. Social media juga memperbolehkan atau 

mengijinkan para pemasar untuk membangun kehadirannya dalam web dan 

melakukan beberapa komunikasi di dalamnya. Terlebih lagi, menurut 

Kotler & Keller (2012, h.546), menggunakan social media dapat 

memperbolehkan konsumen untuk berhubungan dengan brand yang 

mereka minati atau bahkan lebih dalam dan luas dari yang pernah ada. 

Pemasar yang ada harus dapat melakukan apapun yang dapat mengajak 

atau mengundang konsumen untuk terlibat lebih lagi. Namun, meskipun 

social media menjadi salah satu strategi pemasaran yang berguna, tapi itu 

tidak menjadikan social media ini menjadi satu – satunya sumber 

komunikasi pemasaran. 

Social media marketing menurut Gunelius (2011, h. 10) merupakan 

suatu bentuk pemasaan langsung ataupun tidak lansgung yang digunakan 

untuk membangun kesadaran, pengakuan, daya ingat, dan tindakan untuk 

merek, bisnis, produk, orang, ataupun entitas lainnya dan dilakukan dengan 

menggunakan alat dari web sosial seperti blogging, microblogging, social 

networking, social bookmarking, dan content sharing. Sedangkan social 
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media marketing dalam Consumer Purchase Intention Research Based on 

Social Media Marketing, International Journal of Business and Social 

Science Vol. 5, No. 10 (Maoyan, 2014) adalah jenis model pemasaran 

internet untuk mencapai tujuan pemasaran dengan berpartisipasi dalam 

berbagai jaringan media sosial. 

Gunelius (2011, h.15) menuliskan ada lima tujuan dari social media 

marketing, yaitu: 

a. Relationship Building 

Tujuan utama social media marketing adalah untuk membangun 

hubungan dengan target konsumen yang terlibat aktif, online 

influencer, dan lainnya. 

b. Brand Building 

Komunikasi dalam social media adalah langkah yang tepat 

untuk meningkatkan brand awareness, membantu meningkatkan 

pengenalan akan merek tersebut, dan mengingat bahkan 

meningkatkan loyalitas pada merek tersebut. 

c. Publicity 

Social media marketing juga menyediakan tempat dimana 

perusahaan dapat membagikan informasi yang penting dan 

memodifikasi persepsi yang negatif untuk para konsumennya. 

d. Promotions 
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Melalui social media marketing, perusahaan juga dapat 

memberikan promo secara special, seperti diskon ekslusif dan 

kesempatan bagi konsumen untuk membuat mereka merasa dinilai 

dan special, juga untuk mencapai tujuan jangka pendek. 

e. Market Research 

Perusahaan juga dapat menggunakan social media untuk 

mempelajari perilaku, kebutuhan, dan keinginan konsumen, serta 

dapat mempelajari kompetitor. 

Menurut Hauer dalam Suci Fadhilah (2018, h.7) ada empat indikator 

yang digunakan dalam mengukur social media marketing, yaitu: 

1. Context 

Bagaimana suatu perusahaan menyajikan pesan atau informasi, 

desain pesan, waktu penyampaian, dan konten dari pesan tersebut. 

2. Communication 

Bagaimana perusahan dapat mendengar, memberikan 

informasi, dan merespon konsumennya serta dagar pesan 

tersampaikan dengan baik. 

3. Collaboration 

Interaksi, keterlibatan, kesesuaian, dan manfaat yang dapat 

diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya untuk membuat 

hal baik lebih efektif dan lebih efisien. 
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4. Connection 

Bagaimana perusahaan dapat memiliki hubungan yang 

berkelanjutan dan timbal balik dengan konsumennya sehingga 

pengguna merasa lebih dekat dengan perusahaan terkait. 

Menurut Gunelius (2011, h. 59-62), ada empat variabel dari social 

media marketing, yaitu : 

a. Content Creation 

Konten yang menarik menjadi salah satu landasan strategi 

dalam melakukan pemasaran lewat media sosial. Konten yang 

dibuat juga harus menarik dan harus mewakili kepribadian dari 

brand ataupun produk tersebut agar dapat dipercaya oleh target 

konsumennya. 

b. Content Sharing 

Membagikan konten kepada komuntas sosial juga dapat 

membantu memperluas jaringan sebuah brand atau bisnis dan 

memperluas online audience. Dengan berbagi konten juga dapat 

menyebabkan penjualan tidak langsung ataupun langsung 

tergantung dari jenis konten yang dibagikan. 
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c. Connecting 

Media sosial pun juga memungkinkan seseorang untuk 

bertemu dengan banyak orang yang memiliki minat atau 

keinginan yang sama. 

d. Community Building 

Web sosial adalah salah satu komunitas online besar individu 

yang dimana terjadi interaksi antar manusia yang ada di seluruh 

dunia dengan menggunakan teknologi.  

2.2.4 Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi Android yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengambil foto, menerapkan filter, dan 

membagikannya ke berbagai jejaring sosial, termasuk milik Instagram 

sendiri (Agustina, 2016, h. 412) 

Nama Instagram merupakan pengertian dari keseluruhan fungsi 

aplikasi ini. Kata “Insta” pada Instagram itu sendiri berasal dari kata 

“instan”, seperti kamera polaroid yang lebih dikenal dengan sebutan “foto 

instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto secara instan seperti 

polaroid pada tampilannya. Sedangkan kata “gram” pada Instagram adalah 

berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja pada telegram sendiri 

adalah untuk memberikan atau mengirimkan informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sama seperti Instagram yang dapat mengunggah foto dan 

Pengaruh aktivitas social..., Ivana, FIK UMN, 2019



25 
 

video dengan menggunakan internet, sehingga informasi pun dapat 

disampaikan dan diterima dengan cepat (Aditya, 2015, h.3) 

Instagram sendiri memiliki banyak kelebihan, yaitu (Kurniawan, 

2017, h.223-224): 

1. Informasi yang ada disetiap postingan gambar terlihat rinci dan 

jelas. Penggunanya pun juga dapat mengisi biografi ataupun 

informasi mengenai dirinya sendiri. 

2. Instagram juga dapat mengetahui kebutuhan dan kebiasaan 

masing – masing dari pengguna, sehingga pembagian pasar 

ataupun segmentasi pasar untuk promosi akan lebih fokus. 

3. Instagram dapat diakses dimana dan kapan saja menggunakan 

jaringan internet. 

4. Tampilan pada Instagram juga mudah dipahami untuk semua 

pengguna ponsel. 

5. Dapat terjalin komunikasi melalui banyak fitur, contohnya yaitu 

komentar, hastag, mentions, dan pesan pribadi. 

6. Instagram dapat dengan mudah diunduh melalui penyedia layanan 

ponsel. 

Adapula beberapa manfaat dari Instagram itu sendiri. Instagram 

dapat menjadi salah satu tempat untuk menemukan informasi berita, 

hiburan, promosi produk, bahkan kegiatan sehari – hari dari orang lain. 
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Instagram juga menjadi salah satu media sosial yang dinilai paling efektif 

dalam sarana promosi oleh pengelola industri di dunia.  

2.2.5 Perilaku Konsumtif 

Menurut Sumartono dalam Sofia Miranda (2017, h.8) perilaku 

konsumtif adalah tindakan seseorang dalam membeli suatu produk tanpa 

adanya pertimbangan yang masuk akal dimana konsumen yang membeli 

barang tersebut tidak didasarkan oleh faktor kebutuhan (Sumartono, 2002). 

Kotler dalam Eva Suminar (2015, h. 147), perilaku konsumtif bisa 

terbentuk karena pengaruh oleh beberapa faktor, yaitu life-cycle stage, 

pekerjaan dan situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri, 

motivsi, persepsi, belajar, keyakinan, sikap, budaya, subkultur, kelas sosial, 

keluarga, teman dan kolega, kelompok referensi, opinion leader, serta 

peran dan status.  

Sumartono dalam Trigita (2013, h.6) mengatakan definisi konsep 

perilaku konsumtif itu amatlah variatif, tetapi intinya adalah membeli 

barang tanpa adanya pertimbangan rasional atau bukan karena kebutuhan 

pokok.  

Indikator perilaku konsumtif adalah: 

a. Membeli produk karena iming-iming hadiah. 

b. Membeli produk karena kemasannya menarik. 

c. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. 
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d. Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar 

manfaat atau kegunaan) 

e. Membeli produk hanya sekedar menjaga symbol status. 

f. Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan. 

g. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga 

mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. 

h. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda). 

Menurut Lina dan Rosyid (1997) dalam Daniella Putri Islamy (2015, 

h. 28) mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam perilaku konsumtif, yaitu: 

a. Aspek pembeli implusif 

  Tindakan ini terjadi karena didasarkan oleh dorongan 

dalam diri individu yang muncul secara tiba-tiba.  

b. Aspek pembelian tidak rasional 

Tindakan ini adalah pembelian yang dilakukan dengan 

didasari kebutuhan, namun dikarenakan gengsi agar dapat 

dianggap sebagai orang yang mengikuti mode atau zaman.  

c. Aspek pembelian boros atau berlebihan 

Tindakan ini adalah pembelian yang dilakukan secara 

berlebihan oleh konsumen. 

 

Pengaruh aktivitas social..., Ivana, FIK UMN, 2019



28 
 

2.2.6 Hubungan Antara Social Media Marketing dengan Perilaku Konsumtif  

Berdasarkan hasil dari penelitian Mohammad Riki Efendi, Sri 

Wahyuni, Mukhamad Zulianto mengenai “Pengaruh Facebook Sebagai 

Social Media Marketing Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa”, bahwa 

Facebook sebagai social media marketing mempunyai pengaruh yang 

sangat kuat dan signifikan kepada perilaku konsumtif. 

Hasil penelitian dari Sofia Miranda mengenai “Pengaruh Instagram 

Sebagai Media Online Shopping Fashion Terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau” pun 

juga menunjukan hasil yang positif dimana Instagram sebagai media online 

shopping fashion berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswi 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau. 

Tidak berbeda jauh, hasil penelitian dari Daniella Putri Islamy dalam 

“Pengaruh Online Shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku 

Konsumtif Siswa-Siswi Smp Islam Cikal Harapan 1 Bumi Serpong Damai 

(Bsd) Kota Tangerang Selatan” juga menunjukan online shop pada media 

sosial instagram berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa-

siswa SMP Islam Cikal Harapan I BSD. 

Dari hasil yang telah dibaca dan menjadi panduan dalam penelitian 

ini, sehingga yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya 

pengaruh antara aktivitas social media marketing Instagram Sociolla 
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terhadap perilaku konsumtif. Dimana pengertian dari hipotesis adalah 

jawaban sementara dari pertanyaan penelitian (Azwar 2015, h.49). 

2.3 Hipotesis Teoritis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho = Tidak ada pengaruh antara aktivitas social media marketing 

Instagram Sociolla terhadap perilaku konsumtif. 

H1 = Ada pengaruh antara aktivitas social media marketing Instagram 

Sociolla terhadap perilaku konsumtif.  

2.4 Alur penelitian  

Berdasarkan teori dan konsep yang telah disebutkan, maka alur penelitian 

ini adalah: 

 

 

 

Social Media Marketing (X) 

(Hauer, dalam Suci Fadhilah, 

2018, h.7) 

a. Context 

b. Communication 

c. Collaboration 

d. Connection 

Perilaku Konsumtif (Y) 

Lina dan Rosyid (1997) 

a. Pembelian Implusif 

b. Pembelian tidak 

rasional 

c. Pembelian boros atau 

berlebihan 

Pengaruh aktivitas social..., Ivana, FIK UMN, 2019




