
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

9 
 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Penelitian Sejenis Terdahulu  

Selain mengacu kepada teori, konsep, dan data-data yang ada, 

penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan digital public relations khususnya mengenai penggunaan 

media sosial. Terdapat sepuluh penelitian sejenis yang sesuai dengan topik 

yang diangkat peneliti dan menjadi referensi dalam penelitian ini. Kesepuluh 

penelitian tersebut terangkum secara garis besar yang diuraikan di bawa ini  

Berdasarkan masalah yang ada, terdapat tiga orang yang meneliti 

tentang pengaruh social media marketing terhadap minat beli konsumen yaitu 

penelitian Giri dan Heppy (2015), Nurfitriani (2016), Dewi dan Nugraha 

(2015). Empat orang selanjutnya memilih untuk meneliti tentang pengaruh 

media sosial  terhadap minat beli Citra (2016), Mila (2015), Deru dan Cindy 

(2017), Dian (2016). Selanjutnya, Novita (2014) meneliti tentang social media 

marketing terhadap keputusan pembelian dan Anglesti, Ika, Ketut (2016) 

meneliti tentang viral marketing  dan minat beli. Satu sisanya, Charity (2011) 

memilih untuk meneliti tentang efektifitas social media marketing. 

Seluruh penelitian tersebut jika dirangkum, menggunakan teori dan 

konsep-konsep mengenai komunikasi pemasaran, social media marketing, 

social media, dan minat beli.  
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Kesepuluh penelitian terdahulu tersebut sama-sama memilih untuk   

dengan menggunakan survei kepada objek penelitian yang kesepuluhnya sama-

sama menggunakan konsumen dari masing-masing merek yang diteliti.  

Hasil penelitiannya, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa media 

sosial memiliki pengaruh terhadap minat beli, yaitu penelitian milik Citra 

(2016), Giri dan Heppy (2015), Anglesti, Ika, Ketut (2016) , Mila (2015), 

Nurfitriani (2016) Deru dan Cindy (2017),  Dewi dan Nugraha (2015), dan 

Dian (2016). Sedangkan milik Novita (2014), menyatakan bahwa penggunaan 

media sosial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian 

lainnya milik Charity (2011) menyatakan bahwa Efektivitas Social Media 

Marketing (SMM) sangat dipengaruhi oleh tiga aspek: kualitas konten; 

keterlibatan; dan integrasi dengan platform media lainnya. 

Berikut matriks perbandingan review penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1 

Review Penelitian Sejenis Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti, Tahun, Judul Masalah Penelitian Metodologi Kesimpulan 

1. Citra Sugianto Puri / 2016 / 

Pengaruh Media Sosial 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Cherie 

Melalui Minat Beli 

Untuk mengetahui 

pengaruh langsung media 

sosial terhadap minat beli 

konsumen, mengetahui 

pengaruh langsung media 

sosial serta minat beli 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen, 

mengetahui pengaruh 

secara tidak langsung 

media sosial terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen Cherie melalui 

minat beli 

Kuantitatif – 

Deskriptif / Survey 

Media sosial berpengaruh langsung 

signifikan terhadap minat beli 

konsumen Cherie. 2. Media sosial 

serta minat beli berpengaruh 

langsung signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

Cherie 3. Media sosial berpengaruh 

secara tidak langsung signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen Cherie melalui minat beli 

2. Charity Pradiptarani / 2011 / 

Social Media Marketing: 

Measuring Its Effectiveness 

and Identifying the Target 

Market 

Untuk mengetahui 

efektivitas (ROI), 

penggunaan media sosial 

dalam platform media 

perusahaan,hubungannya 

dengan platform yang 

ada, dan target audiens 

dari penggunaan strategi 

social media marketing 

Kuantitatif / Survey, 

Analisis Isi 

Efektivitas Social Media Marketing 

(SMM) sangat dipengaruhi oleh tiga 

aspek: kualitas konten; keterlibatan; 

dan integrasi dengan platform media 

lainnya. 
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3. Giri Maulana Arief , Heppy 

Millianyani / 2015 / Pengaruh 

Social Media Marketing 

Melalui Instagram Terhadap 

Minat Beli Konsumen Sugar 

Tribe 

untuk mengetahui 

pengaruh social media 

marketing terhadap minat 

beli konsumen Sugar 

Tribe sebagai salah satu 

pelaku bisnis makanan. 

Kuantitatof – 

Deskriptif / Survey  

Pengaruh Social Media Marketing 

melalui Instagram terhadap minat 

beli konsumen Sugar Tribe adalah 

56%. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis secara parsial, didapatkan 

sub variabel context, communication 

dan connection memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli, 

sedangakan sub variabel 

collaboration tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. 

4. Anglesti Sari Kondang 

Kaloka, Ika Barokah 

Suryaningsih, Ketut 

Indraningrat / 2016 / 

Pengaruh Viral Marketing 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen Melalui 

Kepercayaan Konsumen pada 

Instagram 

@MAKANANJEMBER 

Untuk mengetahui 

pengaruh viral marketing 

terhadap kepercayaan 

konsumen, viral 

marketing terhadap minat 

beli konsumen dan 

kepercayaan konsumen 

terhadap minat beli 

konsumen 

Kuantitatif / Survey variabel viral marketing berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan 

konsumen pada instagram 

@makananjember. Variabel viral 

marketing berpengaruh signifikan 

minat beli konsumen pada instagram 

@makananjember.Variabel 

kepercayaan konsumen berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada instagram 

@makananjember. 

5. Nurfitriani / 2016 / Pengaruh 

Social Media Marketing 

Melalui Official Account 

Line ALFAMART Terhadap 

Minat Beli Konsumen 

untuk mengetahui 

pengaruh pemasaran 

media sosial dari akun 

resmi LINE Alfamart 

terhadap minat untuk 

membeli konsumen. 

Kuantitatif / Survey Terdapat pengaruh pemasaran media 

sosial akun resmi LINE Alfamart 

terhadap minat beli konsumen 

sebesar 17,5%. Meski tidak 

dominan, namun responden pun 

menaruh perhatian isi pesan dan 
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memiliki minat untuk membeli di 

Alfamart.  

6. Mila Setiawati / 2015 / 

Pengaruh Social Media 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi Kasus : 

Mahasiswa Program Studi 

Manajemen Universitas 

Pengairan) 

untuk mengetahui 

pengaruh Media sosial 

terhadap Minat beli 

konsumen studi kasus 

mahasiswa program studi 

Manajemen Universitas 

Pasir Pengaraian. 

Kuantitatif / Survey  Ada korelasi yang sangat kuat dan 

signifikan antara media sosial 

dengan minat beli konsumen 

terhadap Program Studi Manajemen 

Mahasiswa Universitas Pasir 

Pengaraian yaitu sebesar 0,632, atau 

sebesar 63,2%. 

7 Deru R. Indika, Cindy Jovita / 

2017 / Media Sosial Sebagai 

Sarana Untuk Meningkatkan 

Minat Beli Konsumen 

Untuk Mengetahui 

efektivitas pengaruh 

media sosial untuk 

meningkatkan minat beli 

konsumen  

Kuantitatif / Survey  Informasi yang disampaikan 

melalui Instagram efektif dalam 

meningkatkan minat pembelian 

konsumen menjadi 50,2% 

8. Dewi Kurniawati, Nugraha 

Arifin / 2015 / Strategi 

Pemasaran Melalui Media 

Sosial dan Minat Beli 

Mahasiswa  

Untuk mengetahui 

hubungan strategi 

komunikasi pemasaran 

Brodo Footwear di 

Instagram dan minat beli 

mahasiswa Universitas 

Sumatera Utara (USU). 

Kuantitatif / Survey Terdapat hubungan yang rendah 

tetapi pasti antara strategi pemasaran 

Brodo Footwear dan minat beli 

mahasiswa di FISIP Universitas 

Sumatera Utara. 

9. Novita Ekasari / 2014 / 

Pengaruh Promosi Berbasis 

Social Media Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk 

Jasa Pembiayaan Kendaraan 

Pada PT. BFI Finance Jambi  

Untuk mengetahui 

variabel personal 

relevance, interactivity, 

message, brand 

familiarity berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Kuantitatif / Survey Promosi berbasis sosial media ini 

memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli produk 

pembiayaan pada PT. BFI Finance 
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konsumen dalam 

memilih produk 

pembiayaan kendaraan 

bermotor di PT BFI 

Finance Jambi. 

10.  Dian Innes Anjaskara / 2016 / 

Pengaruh Sikap Pada Media 

Sosial Instagram Terhadap 

Minat Beli Produk 

Kecantikan Melalui 

Instagram 

Untuk mengetahui 

pengaruh sikap pada 

media sosial instagram 

terhadap minat beli 

produk kecantikan 

melalui instagram. 

Kuantitatif / Survey  Sikap pada media sosial Instagram 

berpengaruh terhadap minat belanja 

melalui Instagram. Sikap positif 

mahasiswa FISIPOL UMY 

ditentukan oleh testimoni 

percakapan yang terdapat dalam 

instagram tersebut. Apabila 

percakapan atau conversation pada 

instagram positif dan banyak 

direkomendasikan untuk dibeli, 

maka akan membentuk sikap 

konsumen yang positif sehingga 

konsumen akan tertarik dengan 

merek tersebut dan membelinya. 

Sementara apabila conversation 

yang terpapar pada instagram 

tersebut negatif maka sikap 

mahasiswi FISIPOL UMY juga akan 

negatif dan tentu saja testimoni 

tersebut dapat melemahkan merek 

dan bahkan mendorong orang lain 

untuk tidak membeli merek tersebut. 

Sikap positif mahasiswa FISIPOL 
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UMY menunjukkan ketertarikan 

suatu produk di media sosial 

instagram dan membelinya. 

Sedangkan, pada sikap negatif 

mahasiswi FISIPOL UMY maka 

konsumen tidak akan tertarik atau 

berminat untuk membeli merek 

tersebut. 
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2.2 Kerangka Teori  

Untuk mendukung dan menguatkan penelitian mengenai penggunaan 

media sosial serta pengaruhnya terhadap minat beli konsumen ini, dikemukakan 

teori dan konsep yang berkaitan dengan ruang lingkup dan permasalahan pada 

penelitian ini sehingga menjadi dasar dari penelitian ini. 

2.2.1 Elaboration Likelihood Model 

Teori yang dikembangkan pertama kalinya oleh Richard E Petty 

dan John T. Cacioppo, pakar komunikasi persuasif dari Ohio State 

University AS, pada tahun 1980, menjelaskan bahwa keputusan 

seseorang dibuat bergantung pada jalur yang ditempuh dalam 

memproses sebuah pesan. Elaboration Likelihood Model adalah sebuah 

teori persuasi karena teori ini mencoba untuk memprediksi kapan serta 

bagaimana individu akan dan tidak akan terbujuk oleh pesan 

(Littlejohn, Stephen, & Foss, 2008, hal. 73 - 74)  

Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat 

memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Pada suatu saat 

kita dapat  menilai sebuah informasi/pesan secara mendalam, hati-hati 

dan dengan pemikiran yang kritis, namun pada situasi lain kita menilai 

pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan argumen yang 

mendasari isi pesan tersebut (Griffin, 2012). Cara memahami pesan 

persuasif secara mendalam bergantung pada cara seseorang memproses 

pesan yang diterimanya 
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Menurut teori Elaboration Likehood Model, sebuah informasi 

akan diterima khalayak dan disalurkan melalui dua jalur yang berbeda 

yakni central route dan peripheral route.  

1. Rute Sentral  

Rute ini melibatkan elaborasi dari pesan. Elaborasi 

adalah “sejauh mana seseorang dengan hati-hati berfikir tentang 

issue-relevant argument yang terkandung didalam suatu 

komunikasi persuasi”. Dalam suatu usaha untuk memproses 

informasi baru secara rasional, orang – orang menggunakan rute 

Sentral untuk mengamati dengan teliti tentang suatu 

ide/pemikiran, mencoba menemukan manfaat serta 

implikasinya sehingga rute ini membutuhkan tingkatan kognitif 

yang tinggi. 

Menurut (Kotler, Philip, & Amstrong, 2008, hal. 245), 

pembentukan atau perubahan sikap pada rute sentral mencakup 

banyak pemikiran dan didasarkan pada pertimbangan rasional 

yang tekun tentang informasi sebuah produk  

Dalam rute sentral, terdapat beberapa tipe elaborasi 

argumen. Menurut Petty & Cacioppo, 1986 dalam buku Dainton 

(Dainton, 2012, hal. 127), penting untuk memahami khalayak 

yang akan menjadi target sebelum memilih rute penyampaian 

pesan, namun selain itu memahami target khalayak tersebut juga 

penting dalam menyusun / membentuk elaborasi argumen yang 
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akan disampaikan. Berikut 3 tipe argumen dalam rute sentral 

teori Elaboration Likelihood Model . 

 Strong Arguments 

Argumen yang menciptakan respon kognisi positif di 

dalam pikiran penerima pesan juga secara positif 

mempengaruhi keyakinan mereka dengan pandangan-

pandangan dari pemberi argumen atau orang yang 

mengajak. Argumen yang kuat dapat menanamkan 

kepada khalayak dalam melawan penolakan dan 

kebanyakan mengubah perilaku jangka panjang menuju 

perilaku yang dapat diprediksi.  

 Neutral Arguments 

Argumen yang menghasilkan respon kognisi yang tidak 

berkomitmen/ berpihak/memilih dari penerima pesan 

sadar orang yang diajak. Dengan kata lain, tidak ada 

perubahan perilaku yang terjadi dan akibatnya penerima 

pesan mungkin menjadi beralih ke jalur pinggiran atau 

jalan pintas. 

 Weak Arguments 

Argumen yang menghasilkan respon kognisi negatif 

terhadap pesan persuasif. Respon negatif ini akan tidak 

hanya mencegah perubahan perilaku tapi mungkin 
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menimbulkan efek bumerang / membalikkan, 

kemudianmemperkuat perlawanan pandangan 

2. Rute Peripheral 

Rute ini menjelaskan bahwa orang menerima informasi 

jika dipengaruhi oleh hal-hal seperti pengulangan, juru bicara 

yang sangat kredibel, atau bahkan juga dengan keuntungan yang 

nyata. Rute ini sering dimanfaatkan oleh para praktisi public 

relations dalam merancang pesan mereka.  

Ketika individu mengolah informasi melalui rute 

periferal, ia akan sangat kurang kritis. Pembentukan atau 

perubahan sikap pada rute periferal mencakup jauh lebih sedikit 

pemikiran dan merupakan konsekuensi dari asosiasi merek 

dengan petunjuk sekeliling yang positif atau negatif. Yang bisa 

menjadi contoh petunjuk periferal bagi khalayak adalah pesan / 

dukungan selebriti, sumber yang terpercaya, atau objek apa pun 

yang menimbulkan perasaan positif. 

Cialdini (1994) dalam buku (Dainton, 2012, hal. 128) 

mengindentifikasi 7 jalur umum sebagai tanda penggunaan 

pesan pinggiran (peripheral) : 
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a. Authority (kekuasaan) : 

Pemberi pesan menggunakan persepsi kekuasaan untuk 

meyakinkan khalayak untuk menerima keyakinan atau 

pesan yang disampaikan.  

b. Commitment (komitmen) 

Komitmen digunakan untuk menekankan dedikasi 

seseorang kepada sebuah produk, kelompok, partai politik 

dan sebagainya.  

c. Contrast 

Komunikan dapat menggunakan efek kontras atau makna 

kebalikan dari pesan. Hal ini membutuhkan hal yang bisa 

digunakan sebagai pembanding. Hal ini biasa digunakan 

oleh orang-orang sales dalam teknik menjual, misalnya 

agen asuransi kesehatan / kecelakaan menunjukkan 

kondisi-kondisi sakit parah atau kecelakaan fatal yang 

sangat kontras dengan kondisi konsumen saat ini, sehingga 

apa yang ditawarkan menjadi menarik. 

d. Liking 

Pesan “kesukaan / kegemaran” ditekankan pada orang, 

tempat atau suatau objek.  

e. Reciprocation 

Pesan yang disampaikan mencoba mempengaruhi khalayak 

dengan menekankan pada sebuah hubungan take-and-give 
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atau simbiosis mutualisme. Resiprokasi biasa digunakan 

penjual dalam menarik pembeli, 

f. Scarcity 

Pesan disampaikan dengan menekankan pada kekhawatiran 

orang pada suatu kelangkaan atau kekurangan. 

Ke tujuh jalur peripheral ini terjadi dimana-mana dan 

bisa kita identifikasi. Namun, penting untuk mengetahui 

bahwa pesan-pesan peripheral ini menekankan pada respon 

yang emosional dan kebanyakan tidak menciptakan perubahan 

jangka panjang / sementara saja. 

Sama seperti argumen pada rute sentral, pesan 

peripheral dapat dievaluasi sebagai positif, negatif dan netral : 

a. Pesan Positif : 

Pesan yang dirasakan / diterima oleh khalayak dan 

menciptakan perubahan perilaku positif.  

b. Pesan Netral : 

Memberikan perasaan emosional pada penerima pesan 

yang ambivalen, mereka tidak terlalu sadar atau peduli 

tentang pesan yang disampaikan.  

c. Pesan Negatif : 

Pesan yang menimbulkan respon emosional yang negatif 

atau mengecewakan dari penerima pesan. 
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2.2.2 Komunikasi Pemasaran 

Menurut (Kotler, Philip, & Amstrong, 2008, hal. 7), kegiatan 

pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang 

membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain. 

Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan suatu 

perusahaan adalah bertujuan untuk mengkomunikasikan mengenai 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen. Menurut 

(Kotler, Philip, & Amstorng, Manajemen Pemasaran Edisi 13, 2009, 

hal. 175), terdapat delapan alat yang digunakan dalam melakukan 

promosi, yaitu: 

1. Advertising 

Merupakan bentuk terbayar dari presentasi non personal dan 

promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Sales Promotion 

Diwujudkan dalam berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Seperti 

misalnya potongan harga dan diskon 

3. Events and Experiences 

Diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang sedemikan ruoa untuk menciptakan 

interaksi konsumen dengan merek tertentu. 
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4. Public Relations and Publicity 

Hubungan masyarakat dan publisitas diwujudkan melalui beragam 

program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi 

citra perusahaan dan citra mereknya 

5. Direct Marketing 

Pemasaran langsung yaitu penggunaan surat, telephone, faksimile, 

email, atau Internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

atau meminta respons atau dialog dari pelanggan dan prospek 

tertentu. 

6. Interactive Marketing (Social Media Marketing) 

Merupakan kegiatan dan program di dunia digital yang dirancang 

untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau 

tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau 

menciptakan penjualan produk dan jasa. 

7. Word of Mouth 

Pemasaran dari mulut ke mulut (Word of Mouth) adalah 

komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 

8. Personal Selling 

Penjualan personal adalah interaksi tatap muka dengan satu atau 

lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesan 
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2.2.3 Social Media Marketing 

Social media marketing adalah sebagai sebuah proses yang 

memberdayakan individu dan perusahaan untuk mempromosikan 

website mereka, produk atau layanan online dan melalui saluran sosial 

untuk berkomunikasi dengan sebuah komunitas yang jauh lebih besar 

yang tidak mungkin tersedia melalui saluran periklanan tradisional 

(Drury, 2008, hal. 274). 

Chris Heurer (Solis, 2010, hal. 39) pendiri social media club dan 

inovator media baru, membahas 4C dalam pengoperasian media sosial, 

yaitu:  

1. Konteks : “How we frame our stories.” bagaimana kita membentuk 

sebuah pesan dan informasi seperti bentuk dari sebuah pesan itu 

sendiri, baik penggunaan bahasa maupun isi dari pesan tersebut. 

2. Komunikasi : “The practice of sharing our sharing story as well as 

listening, responding, and growing.” Bagaimana berbagi pesan 

atau informasi dengan berbagai cara yang membuat pengguna 

merasa nyaman dan pesan tersampaikan dengan baik. 

3. Kolaborasi : “Working together to make things better and more 

efficient and effective.” Bagaimana bekerja sama untuk membuat 

segala hal menjadi lebih baik, artinya kerja sama antara sebuah 

akun atau perusahaan dengan penggunanya di media sosial untuk 

membuat hal baik lebih efektif dan lebih efisien. 
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4. Koneksi : “The relationships we forge and maintain.” Bagaimana 

memelihara hubungan yang telah terbina, sehingga pengguna 

merasa lebih dekat dengan perusahaan pengguna media sosial. 

2.2.4 Media Sosial 

Media sosial merupakan media online yang mendukung 

terjadinya interaksi sosial antar pengguna. Media sosial menggunakan 

teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog 

interaktif. Sesuai dengan namaya media sosial merupakan media yang 

memungkinkan penggunanya untuk saling bersosialisasi dan 

berinteraksi, berbagi informasi maupun menjalin kerja sama. Menurut 

(Puntoadi, 2011, hal. 5), media sosial adalah media dimana 

penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan 

menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau 

ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds. 

Adapun beberapa situs media sosial yang populer di masyarakat 

saat ini  antara lain: Instagram, Facebook, Twitter, Path, Snapchat dan 

Blog. 

2.2.4.1 Instagram  

 Instagram merupakan sebuah platform berbagi foto 

yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan 

filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi 

mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut 
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Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama 

pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan 

tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah 

diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah 

satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para 

pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat 

menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk 

menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram. Juga 

dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga 

menggunakan Instagram melalui jejaring sosial seperti Twitter 

dan juga Facebook. 

Followers menjadi salah satu unsur yang penting, 

dimana jumlah like dari para pengikut sangat mempengaruhi 

apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer 

atau tidak. Biasanya foto atau video yang memiliki banyak like 

akan muncul pada laman explore yang terdapat di instagram 

sehingga memiliki peluang untuk bisa dilihat oleh lebih banyak 

orang. Hal ini biasa terjadi pada artis-artis yang memiliki 

banyak followers sehingga setiap postingannya selalu 

mendapatkan banyak like dari fansnya sehingga tak jarang 

postingan artis selalu menghiasi laman explore pada instagram 

(Nasrullah, 2015, hal. 26) 

Saat ini, Instagram bukan lagi sekedar alat untuk 
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menunjukkan eksistensi diri, melainkan menjadi salah satu alat 

marketing untuk mempromosikan sebuah bisnis. Pemilik bisnis 

yang memiliki akun Instagram “bussines account” dengan 

mudah dapat membuat kampanye marketing di Instagram dan 

dapat mengetahui hasil dari kampanye tersebut melalui halaman 

”insight” seperti impressions (jumlah total berapa kali konten 

anda dilihat), reach (jumlah total akun Instagram yang melihat 

konten anda), engagement (jumlah akun unik Instagram yang 

telah menyukai, komentar, atau menyimpan kiriman Anda). 

2.2.5 Minat beli 

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik rangsangan 

pemasaran ataupun rangsangan dari lingkungan sekitarnya. 

Setelah memperoleh suatu rangsangan kemudian akan diproses 

dalam diri seseorang sesuai dengan karakteristik dirinya, setelah 

itu akan diambil keputusan pembelian. Oleh karena itu proses 

tertarik terhadap suatu produk atau jasa akan dialami oleh setiap 

konsumen sebelum keputusan pembelian dilakukan. 

Menurut (Simamora, 2004) minat beli merupakan sesuatu 

yang pribadi dan berhubungan dengan sikap individu yang 

berminat terhadap suatu objek akan memiliki kekuatan dan 

dorongan melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati 

atau mendapatkan objek tersebut. Minat beli merupakan 
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kelanjutan perhatian yang merupakan titik tolak kelanjutan 

timbulnya hasrat untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. 

Minat muncul akibat adanya stimulus positif yang menimbulkan 

motivasi.  

Menurut (Schiffman & Kanuk, 2004) menyatakan 

bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri 

individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika 

seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek 

tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai 

produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia 

akan mencoba untuk menghindari objek yang bersangkutan. 

Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan 

orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang 

ditawarkan pemasaran atau tidak. (Schiffman & Kanuk, 2004, 

hal. 25), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran 

akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif 

adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. 

Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor 

sosial budaya. Selanjutnya,  aspek yang terdapat dalam minat 

beli antara lain : 

a. Perhatian, adanya perhatian yang besar dari konsumen 

terhadap suatu produk (barang atau jasa). 

b. Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan 
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timbulrasa tertarik pada konsumen. 

c. Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk mengingini atau 

memiliki suatu produk tersebut. 

d. Keyakinan, kemudian timbul keyakinan pada diri individu 

terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan 

(proses akhir) untuk memperolehnya dengan tindakan yang 

disebut membeli. 

(Rossitter, Larry L, & Percy, 1998) mengemukakan 

bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk 

melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan 

perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan 

seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan 

(influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan 

untuk melakukan pembelian. 

Minat beli didefinisikan sebagai kemungkinan yang 

membuat konsumen membeli produk atau jasa, atau bisa juga 

didefinisikan sebagai kemauan untuk membeli produk atau jasa 

dimasa depan 

Pengukuran efektivitas komunikasi pemasaran dapat 

dilihat pada model respon konsumen akan promosi yang 

dilakukan perusahaan, model AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action). Model AIDA (Vliet, 2014) dalam (Indika & Jovita, 
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2017) terdiri atas 4 tahapan. Attention merupakan tahap pertama 

dari hirarki AIDA.  

1. Attention 

Pada tahap attention, konsumen mulai timbul 

kesadarannya terhadap suatu produk sebelum 

terjadinya keputusan pembelian. Perhatian ini dapat 

diciptakan melalui warna, suara, gambar, artis, 

slogan, atau simbol-simbol lainnya.  

2. Interest 

Tahap selanjutnya adalah interest. Ketika perhatian 

sudah tertuju terhadap suatu produk, maka muncul 

ketertarikan terhadap produk. Ketertarikan ini di 

dapat setelah konsumen mendapatkan sesuatu yang 

menurutnya unik.  

3. Desire 

Tahap ketiga yaitu desire. Desire adalah tahapan 

memberikan penawaran yang menimbulkan 

keinginan atau hasrat konsumen untuk membeli 

suatu produk.  

4. Action  

Tahap terakhir adalah action yaitu tahap dimana 

konsumen sudah mengambil tindakan untuk mulai 

melakukan pembelian terhadap produk. Jika 
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dihubungkan dengan minat beli dapat dikatakan 

bahwa minat beli merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan konsumen dalam menilai suatu produk 

sebelum melakukan keputusan pembelian.  

Pada model AIDA, minat beli berada pada tiga tahap 

pertama yaitu attention, interest, dan desire. Selanjutnya, 

menurut (Ferdinand, 2006) minat beli pada tahapan interest 

dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang 

untuk membeli produk 

2. Minat referensial yaitu kecenderungan seseorang 

untuk mereferensikan produk kepada orang lain 

3. Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama 

pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat 

diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya. 

4. Minat eksploratif yaitu minat ini menggambarkan 

perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

informasi mengenai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sikap-sikap 

positif dari produk tersebut 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka konsep merupakan suatu model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah dalam penelitian. Kerangka pemikiran atau masalah yang akan 

dikaji dapat dilihat melalui bagan berikut ini: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis teoritis 

Menurut Kuncoro (Kuncoro, 2003, hal. 47), hipotesis adalah suatu 

penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang 

telah terjadi atau akan terjadi. Menurut uraian kerangka teori dan referensi 

penelitian sejenis terdahulu , maka dapat diasumsikan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan media sosial Instagram terhadap minat beli konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan Media 

Sosial Instagram (x) 

1. Context 

2. Communication 

3. Colaboration 

4. Connection 

Sumber : Chris Heuer 

(Solis, 2010) 

Minat Beli (y) 

1. Minat Eksploratif 

2. Minat Preferensial 

3. Minat Referensial 

4. Minat Transaksional 

Sumber : (Ferdinand, 

2006) 
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