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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. 

Transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung (telepon) menjadi sesuatu yang sangat konservatif dengan adanya 

media komunikasi seperti media massa, yaitu media elektronik dan media cetak.  

Khususnya untuk media elektronik, ditandai dengan semakin berkembangnya 

dunia teknologi informasi. Saat ini dikenal adanya socialnetwork dimana chatting 

(obrolan) menjadi salah satu pilihan cara berkomunikasi. Hal ini pula yang membuat 

komunikasi menjadi lebih bervariatif sehingga banyak orang mencoba untuk 

memanfaatkannya. 

Salah satu pemanfaatannya antara lain pada bidang promosi penjualan 

(marketing promotion). Banyaknya pilihan media promosi saat ini membuat 

persaingan usaha semakin ketat. Hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha baru 

(newcomer) untuk mempromosikan produk atau jualan mereka diantaranya dengan 

memanfaatkan socialnetwork.  

Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk 

menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Situs jejaring sosial 

pertama, yaitu Sixdegrees.com mulai muncul pada tahun 1997. Situs ini memiliki 

aplikasi untuk membuat profil, menambah teman, dan mengirim pesan. Tahun 1999 

dan 2000, muncul situs sosial lunarstorm, live journal, Cyword yang berfungsi 

memperluas informasi secara searah. Tahun 2001, muncul Ryze.com yang berperan 
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untuk memperbesar jejaring bisnis. Tahun 2002, muncul friendster sebagai situs anak 

muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Dalam 

keanjutannya, friendster ini lebih diminati anak muda untuk saling berkenalan 

dengan pengguna lain. Tahun 2003, muncul situs sosial interaktif lain menyusul 

kemunculan friendster, Flick R, YouTube, Myspace hingga akhir tahun 2005, 

friendster dan Myspace merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati. 

Memasuki tahun 2006,penggunaan friendster dan Myspace mulai tergeser 

dengan adanya Facebook. Facebook dengan tampilan yang lebih modern 

memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi seluasluasnya. 

Tahun 2009, kemunculan Twitter ternyata menambah jumlah situs sosial bagi 

anak muda. Twitter menggunakan sistem mengikuti - tidak mengikuti (follow-

unfollow), dimana kita dapat melihat status terbaru dari orang yang kita ikuti 

(follow). Di tahun keenamnya 2010, facebook tercatat sebagai situs jejaring sosial 

terbesar. Mereka punya 100 juta penguna. Facebook didirikan oleh Mark 

Zuckerberg. Saat ini para surfer sedang maraknya menggunakan sosial media 

Instagram. Pada awalnya Instagram sendiri berkembang dari aplikasi iPhone untuk 

berbagi foto hingga sekarang menjadi sebuah perusahaan sosial internet yang 

berkembang. 

Selain Instagram pada iPhone, Instagram juga dapat digunakan pada 

iPad,iPod Touch dan Android, yang banyak beredar di pasaran, sehingga mudah para 

pengguna smart phone selain iPhone menggunakan media Instagram ini. Instagram 

terlihat bertambah fungsi menjadi tempat strategis para pebisnis untuk memasarkan 

barang dagangannya. Produk jualan onlinenya mulai dari tas,sepatu, hingga baju 

fashion. 
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Seseorang dapat dikenal karena penampilan, tingkah laku, suara, cara 

berpakaian, kesukaan dan lain sebagainya. Pemilihan pakaian yang tepat disertai 

pelengkap busana yang sesuai mempunyai arti besar dalam penampilan seseorang. 

Pakaian yang sepadan dan menarik dapat menambah simpati dan rasa kagum dari 

orang-orang di sekelilingnya. Berpakaian tidak sekadar mengenakan pakaian, 

pemilihan pakaian yang tepat sesuai untuk kesempatan dan sesuai pula dengan 

kepribadian pemakainya, menjadikan penampilan seseorang sangat mengesankan. 

Antara promosi dan produk, tidak dapat dipisahkan, dua hal ini yang saling 

berkaitan untuk menuju suksesnya pemasaran. Di sini harus ada keseimbangan, 

produk baik, sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik promosi yang 

tepat akan sangat membantu suksesnya usaha marketing. Teknik promosi yang 

digunakan ketika melakukan kegiatan promosi penjualan di Instagram berdasarkan 

apa yang dijelaskan oleh Kotller (20008b:29), yaitu dengan sering update status yang 

isinya menawarkan atau menampilkan informasi harga yang lebih murah melalui 

iklan yang disisipkan di akun instagram (kupon),  memberi promosi buy one get two 

sehingga harga menjadi lebih murah (paket harga), memberi hadiah setiap followers 

membeli produk tertentu (premium), memberi promo untuk pelanggan setia yang 

selalu membeli produk dengan intensitas sering (program frekuensi), memberi 

hadiah pulsa pada pelanggan yang mengikuti tantangan dari pemilik online-shop atau 

menerima hadiah karena mengikuti permainan (hadiah), beberapa online shop 

banyak yang memberikan hadiah kepada member khusus (imbalan langganan), untuk 

produk elektronik atau produk cepat rusak banyak online shop memberikan garansi 

toko (garansi produk), dan promosi yang sedang banyak dilakukan oleh pemilik 
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online shop saat ini adalah saling membantu mempromosikan produknya dan 

umumnya hal tersebut dilakukan dengan persyaratan tertentu (promosi silang). 

Ada banyak hal trik berkomunikasi dalam berjualan melalui media sosial 

khusus nya instagram ini, kita harus berkomunikasi secara sopan ramah dan 

memberikan kenyaman dalam bertaransaksi contoh nya memberikan sapaan sapaan 

yang membuat konsumen nyaman dan merasa di hargai contoh nya panggilan Agan 

(yang berarti juragan yang makna nya orang yang kita hormati) atau Bos (yang 

berarti orang tersebut dianggap mempunyai uang lebih agar bisa membeli porduk 

kita) atau sapaan akrab kepada konsumen wanita yaitu Sist (yang artinya Sister yang 

memberikan kesan akrab dari penjual ke pembeli). Teknik-teknik komunikasi 

tersebut cukup mempengaruhi daya beli konsumen. 

Instagram adalah salah satu media sosial yang saat ini dianggap lebih efektif 

dalam melakukan praktek jual beli produk karena jejaring ini langsung lebih 

mengekspos picture produknya, kebanyakan orang saat ini lebih melihat-lihat barang 

yang diingkannya melalui instagram mungkin sebagian mahasiswa Humas Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung khususnya berfikir bahwa barang yang 

djual di Instagram lebih eksklusif dan lebih up to date. 

Sebagian mahasiswa Humas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD 

Bandung beranggapan bahwa produk-produk pakaian yang dijual di Instagram 

tergolong kepada produk keluaran terbaru terbukti saat ini sebagian remaja sudah 

mulai beralih bertransaksi atau melihat-lihat pakaian di Instagram karena ada 

beberapa faktor yang membuat para remaja kini lebih condong memilih instagram 

sebagai sarana berbelanja online nya, salah satunya sifat pengguna jejaring sosial 

media dikalangan remaja Bandung cenderung musiman atau berpindah-pindah hal ini 
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menunjukan bahwa remaja dikota Bandung ini sangat lah memperhatikan sekali 

penggunaan jejaring sosial.  

Menjual produk di Instagram ada keuntungan yang lebih contohnya, kita bisa 

mempromosikan produk kita dengan cara mengendorse artis yang sedang popular 

dan aktif di media instagram. Dengan pakaian tersebut digunakan selebritis, maka 

konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli produk tersebut setelah artis 

member testimony mengenai produk endorse tersebut. Sehingga, rasa percaya diri 

konsumen menjadi tinggi ketika selebritis idolanya menggunakan pakaian yang 

sama. 

Hal tersebut dijadikan kesempatan baik bagi para penjual pakaian online 

karena dengan banyaknya mahasiswa humas fakultas dakwah dan komunikasi UIN 

SGD Bandung yang aktif di sosial media instagram ini oleh sebagian online shop 

dijadikan sebagai lapak baru penjualan produk nya, hal ini sangat menguntungkan 

kedua belah pihak apa lagi dengan marak nya online shop saat ini mempermudah 

semua orang untuk berbelanja pakaian tidak perlu harus mencari-cari barang yang 

diinginkannya. 

Teknik promosi penjualan pakaian di instagram bertujuan untuk meninjau 

sejauh mana para followers memberikan perhatian dalam membeli produk online 

shop di Instagram (attention),  menarik perhatian dan menumbuhkan minat beli para 

followers di Instagram yang menjadi sasaran promosi penjualan (interest), 

menumbuhkan keinginan konsumen untuk membeli pakaian di Instagram (desire), 

dan mengukur keberhasilan promosi penjualan dari banyaknya konsumen yang telah 

membeli pakaian di Instagram (action). Minat membeli merupakan rasa ketertarikan 

yang dialami oleh konsumen terhadap suatu produk (barang atau jasa) yang 
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dipengaruhi oleh sikap di luar konsumen dan di dalam konsumen itu sendiri. Jika 

diulas mengenai timbulnya suatu minat, dapat juga dipahami bahwa minat beli 

merupakan pertemuan antara stimulus (pemasaran) dan respon konsumen. Ketika 

sebuah stimulus bisa memberikan daya tarik pada konsumen, maka akan tercipta 

sebuah respon positif. Seberapa kuat minat beli sangat tergantung pada kuat 

lemahnya sebuah stimulus dalam memberikan daya tarik pada konsumen yang 

berimplikasi pada sebuah keputusan pembelian. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, minat beli adalah suatu hasrat atau keinginan 

pembeli yang muncul dalam pribadi seseorang untuk membeli beberapa jumlah atau 

unit-unit produk atau merek tertentu, dalam periode waktu tertentu pula, di mana 

rencana tersebut terbentuk melalui proses keputusan atau pemilihan.  Dari keterangan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik promosi penjualan seperti kupon, paket 

harga, premium, program frekuensi, hadiah, imbalan berlangganan, garansi produk 

dan promosi silang diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap minat beli 

mahasiswa dari segi attention, interest, desire dan action. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk meneliti minat beli 

mahasiswa kota Bandung melalui instagram , karena mayoritas mahasiswa  pada saat 

ini rata-rata sudah memiliki akun media sosial instagram dalam melakukan transaksi 

jual beli atau melihat-lihat produk pakaian terbaru. Oleh karena itu, judul yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian di 

Instagram terhadap Minat Beli Mahasiswa Jurusan Humas di Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung”. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Kualifikasi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

rumusan masalahnya adalah “ Bagaimana Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian di 

Instagram terhadap Minat Beli Mahasiswa Jurusan Humas di Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung?”. 

Selanjutnya, kualifikasi dalam penelitian ini : 

1. Seberapa jauh pengaruh tanggapan Mahasiswa Jurusan Humas Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung  terhadap promosi penjualan 

pakaian dengan komponen variabel (X)  kupon, paket harga, premium, 

program frekuensi, hadiah, imbalan langganan, garansi produk, dan promosi 

silang yang dilakukan  di akun Instagram? 

2. Seberapa jauh tanggapan Mahasiswa Jurusan Humas Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN SGD Bandung terhadap minat beli dengan komponen 

variabel (Y) attention, interest, desire dan action  mahasiswa dalam membeli 

pakaian di akun Instagram? 

3. Seberapa besar  pengaruh promosi penjualan (X) melalui akun Instagram 

berpengaruh terhadap minat beli (Y) Mahasiswa Jurusan Humas Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pendapat Mahasiswa Jurusan  

Humas UIN SGD tentang pelaksanaan promosi  penjualan pakaian dengan 

komponen variabel (X)  kupon, paket harga, premium, program frekuensi, 



8 

 

      

 

hadiah, imbalan langganan, garansi produk, dan promosi silang  melalui akun 

Instagram. 

2. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pendapat Mahasiswa Jurusan 

Humas tentang minat beli dengan komponen variabel Y attention, interest, 

desire dan action pada mahasiswa jurusan humas UIN SGD Bandung. 

3. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana promosi penjualan  (X) melalui 

akun Instagram  mempengaruhi minat beli (Y) Mahasiswa Jurusan Humas 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung terhadap promosi 

penjualan pakaian di Instagram. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Untuk menambah kekayaan Ilmu Humas khususnya tentang strategi promosi, 

termasuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap promosi produk melalui 

media sosial. 

2.  Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengusaha yang 

berbisnis melalui Instagram dalam meningkatkan promosi penjualannya. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu. 

1. Penelitian berjudul “Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian Wanita di Group 

Blackberry Messenger Terhadap Minat Beli Mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Universitas Hasanuddin”, tahun 2012 ditulis oleh Ayu Ashari Nur. 

Menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif, didapatkan hasil 
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bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara promosi penjualan 

terhadap minat beli mahasiswa. Penelitian terdahulu ini memberi sumbangsih 

pemikiran yang postif untuk penelitian yang akan dilaksanakan, dalam hal 

promosi penjualan dan minat beli. 

2. Penelitian berjudul “Pengaruh Promosi Terhadap Minat Beli (Studi Kasus 

pada Travel Andi)” Skripsi di Universitas Kristen Maranatha, tahun 2012 

ditulis oleh  Lie Yosi. Menggunakan metode penelitian Deskriptif 

Kuantitatif,didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

promosi terhadap minat beli, hal ini menunjukan adanya pengaruh yg 

signifikan. Penelitian terdahulu ini memberi sumbangsih pemikiran yang 

postif untuk penelitian yang akan dilaksanakan, dalam hal promosi penjualan 

dan minat beli. 

3. Penelitian berjudul “ Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran Online Shop” Skripsi di UPN Veteran Jawa Timur, tahun 2013 

ditulis oleh  Ayu Putri. S. Eryta. Menggunakan metode penelitian Deskriptif 

Kualitatif,didapatkan hasil bahwa penelitian ini menyimpulkan bahwa 

aplikasi instagram adalah media komunikasi yang sangat berperan dalam 

kegiatan pemasaran yang dilakukan online shop. 

4. Penelitian berjudul “ Pengaruh Promosi Melalui media Sosial terhadap Minat 

Beli Samsung Berbasis Android pada Mahasiswa Universitas Sumatera 

Utara” Skripsi di Universitas Sumatra Utara, tahun 2013 ditulis oleh  Grace 

Andriani. Menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif 

(Korelasional),didapatkan hasil bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa 
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berdasarkan uji F, promosi melalui media sosial yang terdiri dari promosi 

melalui facebook, promosi melalui YouTube, dan promosi melalui twitter 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Samsung berbasis 

android pada mahasiswa Universitas Sumatera Utara. 

Tabel 1.1   

Penelitian Terdahulu 

Nama 

peneliti 

Judul 

penelitian 

Metodepen

elitian 

Hasil penelitian Relevansi dengan 

penelitian yang akan 

dilaksanakan 

Kritik pada hasil 

penelitian sebelumnya 

Ayu 

Ashari 

Nur 

(2012) 

Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

Pakaian Wanita 

di Group 

Blackberry 

Messenger 

Terhadap Minat 

Beli Mahasiswi 

Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Hasanuddin 

Deskriptif 

Kuantitatif  

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwat erdapat 

pengaruh yang tidak 

signifikan antara 

promosi penjualan 

terhadap minat beli. 

 

Penelitian terdahulu ini 

memberi sumbangsih 

pemikiran yang postif 

untuk penelitian yang 

akan dilaksanakan, 

dalam hal promosi dan 

minat beli 

Penelitian terdahulu ini 

dalam mengkaji 

variable promosi 

penjualan, tidak spesifik 

dengan kegiatan minat 

beli Untuk itu 

perbedaan penelitian 

yang akan dilaksanakan 

mencoba mengkaji 

secara lebih mendalam 

mengenai kegiatan 

promosi, melalui 

penggunaan teori 

behaviorisme. 

Lie Yosi 

(2013) 

Pengaruh 

Promosi 

Terhadap Minat 

Beli (Studi 

Kasus Travel 

Andi) 

Deskriptif 

Kuantitatif  

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

promosi terhadap 

minat beli. 

 

Penelitian terdahulu ini 

memberi sumbangsih 

pemikiran yang postif 

untuk penelitian yang 

akan dilaksanakan, 

dalam promosi dan 

minat beli. 

Penelitian terdahulu ini 

hanya menguji kurang 

spesifik tanpa memberi 

variabel pembantu 

sebagai objek. Untuk itu 

perbedaan penelitian 

yang akan dilaksanakan 

mencoba mengkaji 

secara lebih mendalam 

mengenai pengaruh 

promosi terhadap minat 

beli dengan 
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1.6 Kerangka Teoritis 

1.6.1 Teori Perilaku Konsumen 

Kata Perilaku erat hubungannya dengan manusia dimana setiap tindakan atau 

aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa dikatakan sebagai perilaku. Perilaku 

adalah masalah yang rumit, sama rumitnya dengan manusia itu sendiri. Terkadang 

mereka terus menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula mereka 

menggunakan instagram 

sebagai alat bantu. 

Ayu 

Putri. S. 

Eryta 

(2013) 

Aplikasi 

Instagram 

Sebagai Media 

Komunikasi 

Pemasaran 

Online Shop  

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

aplikasi instagram 

adalah media 

komunikasi yang 

sangat berperan dalam 

kegiatan pemasaran 

yang dilakukan 

Online Shop 

Penelitian terdahulu ini 

memberi sumbangsih 

pemikiran yang postif 

untuk penelitian yang 

akan dilaksanakan, 

dalam kegiatan 

komunikasi pemasaran 

online shop. 

Penelitian terdahulu ini 

hanya menguji kurang 

spesifik tanpa memberi 

tidak menyatakan 

pengaruh atau suatu 

hubungan. Untuk itu 

perbedaan penelitian 

yang akan dilaksanakan 

mencoba mengkaji 

secara lebih mendalam 

mengenai pengaruh 

promosi terhadap minat 

beli dengan instagram. 

Grace 

Andriani 

(2013) 

Pengaruh 

Promosi 

Melalui media 

Sosial terhadap 

Minat Beli 

Samsung 

Berbasis 

Android pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Sumatera Utara 

Deskriptif 

Kuantitatif 

(Korelasion

al) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

berdasarkan uji F, 

promosi melalui 

media sosial yang 

terdiri dari promosi 

melalui facebook, 

promosi melalui 

YouTube, dan promosi 

melalui twitter 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat beli 

Samsung berbasis 

android pada 

mahasiswa 

Universitas Sumatera 

Utara. 

Penelitian terdahulu ini 

memberi sumbangsih 

pemikiran yang postif 

untuk penelitian yang 

akan dilaksanakan, 

dalam kegiatan promosi 

melalui media sosial 

dengan minat beli, 

Penelitian terdahulu ini 

mengkaji secara umum 

dan beragam perspektif 

dalam media sosial. 

Untuk itu perbedaan 

penelitian yang akan 

dilaksanakan mencoba 

mengkaji secara 

spesifik media sosial 

yang akan digunakan 

yaitu hanya instagram 

saja dan kaitannya 

dengan kegiatan 

promosi dan minat beli. 
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bertindak sebaliknya. Mungkin mereka tidak memahami motivasi mereka secara 

mendalam, sehingga mereka sering pula bereaksi untuk mengubah pikiran mereka 

pada menit-menit terakhir sebelum akhirnya melakukan keputusan pembelian 

(Setiadi 2003: 1).  

Menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen merupakan 

interaksi dinamis antara afeksi & kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana 

manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka (Setiadi, 2003:3). 

Menurut Engel, perilaku konsumen adalah tindakan yang terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Simamora, 2001: 81). 

Menurut Loudon dan Bitta, perilaku konsumen lebih menekankan perilaku 

konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan, mereka mengatakan bahwa 

perilaku komsumen adalah proses pengambilan keputusan dan mengajak aktivitas 

individu dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan 

jasa (Simamora 2001: 81).  

Dari defenisi tersebut terdapat tiga ide penting yaitu perilaku konsumen adalah 

dinamis, hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan 

kejadian sekitar, dan hal tersebut melibatkan pertukaran. Untuk memahami perilaku 

konsumen, pemasar harus mempelajari keinginan, kebutuhan dan perilaku konsumen 

dalam berbelanja. Perusahaan harus memahami betul siapa pasar sasarannya, 

sekaligus bagaimana perilaku mereka (Simamora, 2001 : 80).  

Proses pengambilan keputusan sering melibatkan beberapa pilihan alternatif 

atau tindakan. Keputusan selalu menyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang 

berbeda. Semua aspek pengaruh dan kognisi dilibatkan dalam pengambilan 
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keputusan konsumen, termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan yang diaktifkan dari 

ingatan serta proses perhatian dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan 

informasi baru di lingkungan (Setiadi, 2003:414)  

Court (2009:3) memandang bahwa ada tahapan yang berlangsung secara nonlinier 

atas efek marketing communication pada khalayak, sehingga Court menciptakan 

model pengambilan keputusan pembelian yang disebut “consumer decision journey”. 

Model tahapan siklus pengambilan keputusan pembelian konsumen sebagai berikut 

(Wenats, dkk, 2012: 69):  

1. Initial consideration set: tahap saat khalayak mengenali dan memiliki 

persepsi awal terhadap merek berdasarkan terpaan pesan yang diterimanya. 

2. Active evaluation: tahap dimana saat khalayak secara aktif mempelajari dan 

mencari informasi lebih jauh mengenai merek, dimana pengetahuan ini akan 

menjadi database mereka ketika akan memutuskan tindakan pembelian pada 

tahap berikutnya.  

3. Moment of purchase: tahap saat khalayak akan menggunakan memori yang 

dimilikinya mengenai merek dalam memutuskan pembelian terhadap produk. 

4. Postpurchase experience: tahap saat khalayak terbentuk persepsinya 

mengenai merek, berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam menggunakan 

produk. Persepsi terhadap merek ini kemudian akan menjadi rujukan yang 

digunakan khalayak dalam mengevaluasi merek dalam pengambilan 

keputusan berikutnya.  
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1.7 Kerangka Konsep Pemasaran Melalui Media Sosial 

Perkembangan media sosial berdampak pada cara berkomunikasi organisasi. 

Munculnya web 2.0 memungkinkan orang membangun hubungan bisnis dan sosial 

serta berbagi informasi. Pemasaran melalui media sosial biasanya berpusat pada 

upaya membuat konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk 

berbagi dengan jaringan sosial mereka. media sosial menjadi platform yang mudah 

diakses oleh siapapun, maka peluang perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

merek mereka dan memfasilitasi percakapan dengan pelanggan.  

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat 

dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, 

atau video di YouTube dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. 

Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor 

untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri 

yang menarik dan dilihat banyak orang (Zarrella, 2010: 2)  

Social media atau dalam bahasa indonesia disebut media sosial adalah media 

yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua 

arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran 

informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens, banyak audiens ke 

banyak audiens (Paramitha, 2011:42).  

1.7.1 Promosi 

Menurut Tjiptono (2008) tujuan utama dari promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.  
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1. Menginformasikan (informing) yaitu pemasar melakukan promosi bertujuan 

untuk menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

menginformasikan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

menginformasikan perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, 

menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan 

yang keliru dan dapat membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) yaitu pemasar memanfaatkan 

promosi untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek 

tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong 

pembeli untuk membeli saat itu juga, dan mendorong untuk menerima 

kunjungan wiraniaga.  

3. Mengingatkan (reminding) yaitu promosi juga bertujuan untuk mengingatkan 

kembali bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, 

mengingatkan konsumen akan tempat-tempat yang menjual suatu produk, 

membuat konsumen tetap ingat walaupun tidak ada kampanye pembeli, dan 

menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

Menurut Kotller dan Armstrong (2001:111), bauran komunikasi pemasaran 

total sebuah perusahaan, disebut juga dengan bauran promosinya (promotion mix), 

merupakan perpaduan khusus antara iklan, penjualan personal, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk 

meraih tujuan promosi dan pemasarannya. Defenisi dari keempat alat promosi utama 

ini adalah sebagai berikut:  
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1. Periklanan (advertising) adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor 

untuk melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, 

barang, atau jasa.  

2. Penjualan personal (personal selling) adalah presentasi pribadi oleh para 

wiraniaga perusahaan dalam rangka menyukseskan penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan.  

3. Promosi penjualan (sales promotion) adalah insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa.  

4. Hubungan masyarakat (public relation) adalah membangun hubungan baik 

dengan publik terkait untuk memperoleh dukungan, membangun “citra 

perusahaan” yang baik, dan menangani atau menyingkirkan gossip, cerita, dan 

peristiwa yang dapat merugikan.  

5. Pemasaran langsung (direct marketing) adalah komunikasi langsung dengan 

sejumlah konsumen sasaran untuk memperoleh tanggapan langsung-penggunaan 

surat, telepon, faks, e-mail, dan lain-lain untuk berkomunikasi langsung dengan 

konsumen tertentu atau usaha untuk mendapatkan tanggapan langsung.  

Komunikasi pemasaran di era media sosial tidak terlepas dari komunikasi 

pemasaran di internet. Dua bentuk komunikasi pemasaran di internet yang umum 

digunakan yaitu :  

1. Periklanan melalui media sosial  

Periklanan didefenisikan sebagai segala bentuk komunikasi nonpersonal 

berbayar, yang memberitahukan tentang sebuah organisasi, produk, jasa, atau ide, 

oleh sponsor yang teridentifikasi. Kata “berbayar” menunjukkan bahwa sebuah pesan 

periklanan biasanya menggunakan media yang harus dibayar sedangkan kata 
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“nonpersonal” menunjukkan bahwa pesan dalam periklanan disampaikkan kepada 

kelompok orang atau individual secara bersamaan dengan menggunakan media 

massa. (Wenats, dkk, 2012: 98).  

2. Pemasaran melalui media sosial (Social media marketing)  

Selain iklan online, para pemasar juga menggunakan social community yang 

terdiri dari berbagai bentuk interaksi mulai dari forum (Kaskus atau Fashionesdaily), 

situs jejaring sosial (Instagram atau Facebook), dunia virtual (Second Life, There, 

atau Kaneva), games, situs berbagi (Flickr atau YouTube), hingga mikroblogging 

(Twitter). Menurut Tuten dalam Wenats (2011:94) pemasaran melalui media sosial 

adalah salah satu bentuk periklanan yang menggunakan media social community 

dimana pengiklan (produsen atau pemilik merek) dapat langsung berinteraksi dan 

membangun dialog dengan para konsumennya. Periklanan melalui media sosial 

adalah segala bentuk komunikasi nonpersonal berbayar, tentang sebuah organisasi, 

produk, jasa, atau ide yang menggunakan media sosial sebagai medianya (Belch, 

2009: 18). Media sosial sebagai media promosi terdiri dari jejaring sosial Instagram, 

Facebook, Twitter dll. 

1.7.1.1 Alat-Alat Promosi Konsumen Utama 

Alat promosi konsumen utama menurut Kotler & Keller (2008b:269) yaitu: 

1. Kupon, merupakan sertifikat yang memberi  hak kepada pemegangnya untuk 

mendapat pengurangan harga seperti yang tercetak bila membeli produk 

tertentu dikirimkan lewat pos, dumasukan dalam produk lain atau dilampirkan, 

atau disisipkan dalam produk lain atau dilampirkan, atau disisipkan dalam iklan 

majalah atau Koran. 
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2. Paket harga (transaksi potongan  harga), yaitu menawarkan kepada konsumen 

penghemat dari harga biasa dengan mendapatkan suatu produk, yang 

dikurangkan pada label atau kemasan. Paket pengurangan harga (reduced-price 

pack) adalah satu kemasan yang dijual dengan pengurangan harga (seperti beli 

satu dapat dua). Paket gabungan (banded pack) adalah dua produk terkait 

digabungkan bersama (seperti sikat gigi dan pasta gigi). 

3. Premium (hadiah pemberian), adalah barang yang ditawarkan dengan biaya 

relative rendah atau gratis sebagai insetif bila membeli produk tertentu. Premium 

bersama kemasan (with-pack premium) diberikan bersama produk tersebut 

didalam atau pada kemasannya. Premium pos gratis (free-in-the-mail premium) 

dikirimkan melalui pos kepada konsumen yang telah mengirimkan bukti 

pembelian. Premium yang diuangkan sendiri (self-liquidating premium) dijual 

dibawah harga eceran normalnya kepada konsumen yang memintanya. 

4. Program frekuensi, merupakan program yang memberikan imbalan yang terkait 

dengan frekuensi dan intensitas konsumen membeli produk atau jasa perusahaan 

tersebut. 

5. Hadiah (kontes, undian, permainan), adalah tawaran kesempatan untuk 

memenangkan uang tunai, perjalanan  atau barang karena membeli sesuatu.  

6. Hadiah loyalitas pelanggan, adalah hadiah berupa uang tunai atau bentuk lain 

yang professional dengan loyalitas seseorang atau sekelompok pemasok  

7. Garansi produk, merupakan janji yang diberikan untuk penjual baik secara 

eksplisit maupun implicit bahwa produknya akan bekerja sesuai spesifikasinya 

atau jika produknya gagal, penjual akan memperbaiki atau mengembalikan uang 

pelanggan selama periode tertentu  
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8. Promosi silang, yaitu menggunakan suatu merk untuk mengiklankan merk lain 

yang tidak bersaing. 

1.7.2 Minat Beli 

Minat beli juga banyak dipengaruhi oleh marketing communication 

(komunikasi pemasaran terpadu) yaitu strategi bisnis yang digunakan untuk 

merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program 

komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, dan persuasif untuk jangka tertentu 

dengan konsumen, pelanggan, calon konsumen, dan sasaran lainnya (Wenats, dkk, 

2012: 9). Marketing communication memberikan dampak kepada konsumen yaitu 

pembelian melalui beberapa model yaitu:  

1.   Model efek awal  

Model efek marketing communication yang paling klasik adalah model hierarki efek 

yang dikenal dengan nama AIDA. Model ini diperkenalkan oleh Lewis yang 

mengatakan bahwa dampak periklanan dan bentuk marketing communication lainnya 

berlangsung dalam empat tahapan (Wenats, dkk, 2012:62):  

1. Attention (perhatian), adalah tahap pertama dari efek periklanan/marketing 

communication, sebuah pesan akan tiba sebagai stimuli di penginderaan 

khalayak. Iklan dilihat dan didengar dan sebuah pesan juga diharapkan 

diperhatikan khalayak. Perhatian khalayak dapat diukur dari sejauhmana mereka 

melihat atau mendengar stimuli yang terdapat dalam iklan, seperti visualisasi, 

narasi, musik, dan lain sebagainya. Tahap inilah yang paling penting untuk 

menarik minat konsumen.  
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2. Intereset (minat), yaitu pesan marketing communication membangkitkan minat 

konsumen untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk. Pesan marketing 

communication memancing keingintahuan konsumen sehingga konsumen akan 

terdorong untuk terlibat lebih jauh dengan produk.  

3. Desire (kehendak), merupakan keterlibatan khalayak dengan suatu produk yang 

memunculkan kehendak terhadap produk. Khalayak merasa menginginkan atau 

bahkan membutuhkan produk. Sehingga tahap ini merupakan tahap akhir 

sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pembelian terhadap produk.  

4. Action (tindakan), adalah tahap akhir dari rangkaian efek marketing 

communication. Pesan telah dapat mendorong dilakukannya tindakan tertentu 

oleh khalayak, dalam hal ini yang dimaksud adalah pembelian. Selain itu, 

tindakan yang bisa dilakukan seperti rekomendasi kepada rekan-rekan yang lain 

untuk menggunakan produk tersebut.  

2.   Model Think-Fell-Do  

Model yang berkembang mulai pada sekitar tahun 1970. Model ini 

mengasumsikan bahwa marketing communication memiliki efek terhadap minat beli 

atau pembelian terhadap suatu produk. Model ini dimulai dari think yaitu tahap saat 

khalayak mencerna isi pesan yang kemudian memiliki gagasan tertentu mengenai 

merek. Tahap kedua, feel yaitu tahap saat khalayak memiliki perasaan tertentu 

terhadap merek, perasaan positif terhadap merek seperti menyukai merek. Perasaan 

terhadap merek itu sendiri sebagai akibat persepsi yang muncul pikirkan. Tahap 

ketiga adalah do yaitu melakukan tindakan tertentu terhadap produk yang 

bersangkutan (yaitu pembelian) sebagai efek akhir dari kerja pesan marketing 

communication pada khalayak (Wenats, dkk, 2012: 64). 
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3.   Model 6 sisi permukaan berlian  

Dalam model ini, efek marketing communication dipandang sebagai sesuatu 

yang terjadi secara holistik pada diri khalayak. Hal itu membuat model ini 

digambarkan sebagai enam sisi permukaan berlian, dimana sisi itu secara bersama-

sama memberi dampak kepada khalayak (Wenats, dkk, 2012: 67). Keenam aspek itu 

adalah sebagai berikut:  

1. Perception, merupakan aspek perseptual dari khalayak, dimana mereka 

menerima terpaan (melihat mendengar) pesan yang disampaikan dan 

memberikan pemaknaan terhadap pesan tersebut.  

2.  Emotion, merupakan aspek emosional dari khalayak, saat khalayak merasakan 

emosi tertentu, seperti perasaan suka, semangat sebagai akibat pesan yang 

disampaikan  

3. Cognition, merupakan aspek rasional dari khalayak, saat mempelajari, 

memahami, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari pesan yang 

disampaikan.  

4. Association, merupakan aspek citra yang dimiliki khalayak terhadap merek, 

yaitu pengaitan yang dibuat khalayak atas merek dengan karakteristik atau 

kualitas-kualitas tertentu dari produk.  

5. Persuasion, merupakan aspek sikap dan keyakinan dari khalayak, yaitu 

pembentukan atau perubahan sikap/ keyakinan tertentu dari khalayak sebagai 

efek dari pesan yang disampaikan  

6. Behavior, merupakan aspek tindakan atau perilaku, yang meliputi segala bentuk 

tindakan yang dilakuakan atas produk sebagai efek dari pesan yang disampaikan. 

Tindakan yang dimaksud meliputi pembelian ataupun penyimpanan ingatan 
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akan merek dalam memori untuk digunakan saat momen pembelian 

berlangsung. 

 

1.8 Bagan Kerangka Pemikiran 

1.8.1 Skema Penelitian 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian  
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5. Hadiah 

6. Imbalan berlangganan 

7. Garansi produk 

8. Promosi Silang 
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(Wenats) 

Variabel Y (Minat Beli 

Mahasiswa Humas UIN 

SGD) 

Sub variabel 
1. Attention (perhatian)  

2. Intereset (minat)  

3. Desire (kehendak)  

4. Action (tindakan)  
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Dari Kerangka Pemikiran diatas dapat diketahui bahwa teori perilaku 

konsumen adalah teori yang mendasari kegiatan promosi produk (X) dan minat beli 

(Y) dengan menggunakan Instagram sebagai variabel pembantu, dapat disimpulkan 

bahwa teknik promosi penjualan seperti kupon, paket harga, premium, program 

frekuensi, hadiah, imbalan berlangganan, garansi produk dan promosi silang 

diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap minat beli mahasiswa dari segi 

attention, interest, desire dan action. Jika stimulus yang dilakukan oleh penjual 

produk baik, maka akan ada respon yang baik juga dari konsumen (Mahasiswa 

Jurusan Humas Fakultas Dakwah dan Komunikasi). Oleh karena itu, berdasarkan 

kerangka pemikiran diatas judul yang diambil adalah “Pengaruh Promosi 

Penjualan Pakaian di Instagram terhadap Minat Beli Mahasiswa Jurusan Humas 

di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

 

1.9 Kerangka Operasional   

Inti penelitian ini adalah mengetahui pengaruh antara dua variabel, kedua 

variabel tersebut terdiri dari variabel independen (X) dan variabel terikat (Y). 

Dibawah ini merupakan kerangka operasional mengenai variabel dalam 

penelitian “Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian di Instagram terhadap Minat Beli 

Mahasiswa Jurusan Humas di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung” . 
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Tabel 1.2  

Kerangka Operasional 

Variabel Sub Variabel Indikator 

(X) Promosi Penjualan 

Pakaian 

Kupon 

 

- Potongan harga yang 

diberikan melalui di 

Instagram sebagai bentuk 

pemberitahuan untuk 

mengunjungi website 

pemilik online shop dan 

mengikuti prosedur untuk 

mendapat kupon potongan 

harga. 

 Paket Harga 

 

- Bentuk promosi dengan 

mengurangi harga produk 

secara langsung. 

 Premium 

 

- Harga relatif rendah atau 

adanya biaya pengriman 

gratis. 

 Program frekuensi 

 

- Frekuensi konsumen 

belanja menggunakan 

Instagram (sering 

berbelanja ada harga 

khusus) 
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 Hadiah 

 

- Tawaran kesempatan 

untuk memenangkan uang 

tunai, perjalanan  atau 

barang karena membeli 

sesuatu. 

 Imbalan 

berlangganan 

 

- Ada harga khusus untuk 

pelanggan yang 

mempunyai member card, 

dan selalu dihubungi 

melalui sms apabila ada 

promo khusus  

 Garansi produk 

 

- Adanya garansi 

penggantian barang bila 

barang yang dikirim 

mengalami cacat 

 Promosi Silang - Banyak pengguna akun 

online shop di instagram 

saling melakukan promosi 

dengan jenis produk 

berbeda 

(Y) Minat Beli 

Mahasiswa Jurusan 

Humas UIN SGD 

Attention (perhatian)  - Konsumen mengikuti 

(follow) akun online shop 

di akun instagramnya 
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 Intereset (minat)  -  Konsumen tertarik 

membeli dan pernah 

membeli pakaian di online 

shop melalui akun 

instagramnya 

 Desire (kehendak) - Konsumen memiliki 

keinginan untuk membeli 

pakaian dari online shop di 

instagram 

 Action (tindakan) - Konsumen sering 

berbelanja melalui akun 

instagram 

 

1.10 Hipotesis Kerja 

 Hipotesis penelitian adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, 

gejala-gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi, 

hipotesis adalah harapan yang dinyatakan oleh peneliti mengenai variabel-variabel di 

dalam masalah penelitian (Ardianto, 2010:22). 

Rancangan Hipotesis :  

1. Hipotesis Nol (H0): Promosi penjualan pakaian di Instagram tidak berpengaruh 

terhadap minat beli mahasiswa jurusan humas fakultas dakwah dan komunikasi 

UIN SGD Bandung. 
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2. Hipotesis Alternatif (Ha): Promosi penjualan pakaian di Instagram berpengaruh 

terhadap minat beli mahasiswa jurusan humas fakultas dakwah dan komunikasi 

UIN SGD Bandung. 

1.11 Langkah-Langkah Penelitian 

1.11.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitan ini akan dilakukan di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. Fokus penelitian ini adalah seluruh mahasiswa humas 

angkatan 2010 – 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 

Peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan Lokasi tersebut merupakan 

tempat kuliah peneliti sehingga memungkinkan peneliti lebih mudah dalam 

melakukan penelitian dan lebih cepat. Objek penelitian adalah mahasiswa, 

dikarenakan rata-rata mahasiswa telah memliki smartphone dan memiliki akun 

instagram. 

1.11.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey. Pendekatan Survey ialah pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung 

terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Proses penelitian survey 

merupakan suatu fenomena sosial dalam bidang pendidikan yang menarik perhatian 

peneliti. Penelitian survey menggambarkan proses transformasi komponen informasi 

ilmiah, dalam penelitian ini survey yang digunakan adakah melalui kuesioner. 
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1.11.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Jurusan Humas 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung dari angkatan 2010-2013 

yang berjumlah 314. Dari populasi yang ada, akan ditentukan sampel dengan teknik 

pengambilan sampel yang dikemukakan oleh Yamane dalam Elfarini (2007). 

n  =         N 

N.d2+1 

      Keterangan :  

n    =  Jumlah sampel  

N   =  Ukuran populasi  

d  =  presentase kelongaran ketidaktelitian (10%)  

 Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh sampel 

sebagai berikut:  

n =          314  

       314 (0,1)2+1  

   =          152 

               2,52  

   = 75, 84 = 76 mahasiswa.  

 Dari perhitungan tersebut. Sampel yang harus dipenuhi minimal 76 

mahasiswa. 

Tabel 1.3 

Jumlah Populasi dan Sampel 

Angkatan Populasi Sampel 

2010 64 19 

2011 83 19 
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2012 86 19 

2013 81 19 

Jumlah 314 76 

 

1.11.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang memadai, juga perlu 

alat dan teknik pengumpulan data yang relevan. Dengan teknik pengumpulan data 

yang tepat maka semakin objektif suatu penelitian. 

1.11.4.1 Data Primer 

1. Angket (Kuesioner) 

Data primer angket diperoleh dari pengumpulan kuisioner yang telah dijawab 

oleh responden. Instrumen penelitian yaitu kuisioner yang akan dibagikan kepada 

responden dan diisi sesuai data yang sebenarnya. Setelah pengisian data tersebut, 

instrumen penelitian dikumpul. 

2. Wawancara 

Data primer wancara didapat ketika responden mendapatkan angket. Tujuan 

dilakukan wawancara adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan tentang diri 

mahasiswa atau hal lain yang berhubungan dengan kegiatan promosi dan minat beli 

melalui instagram. 

1.11.4.2 Data Sekunder 

1. Studi  

 Data sekunder berupa studi merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 



30 

 

      

 

instansi lain. Data ini dapat diperoleh melalui literatur, jurnal, dan sumber-sumber 

yang mendukung penelitian ini. 

2.  Dokumentasi 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dokumentasi yang 

diperoleh dari referensi buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

1.11.4.3 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 

diadopsi dari penelitian Lie Yosi (2012) yang telah diperbaharui. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dua bagian. Masing-masing bagian tersebut 

yang berhubungan dengan promosi dan minat beli yang akan diisi atau dijawab oleh 

responden mahasiswa humas fakultas ilmu komunikasi UIN SGD Bandung. Jenis 

pernyataan adalah tertutup, responden hanya memberi tanda tick mart (√) atau (x) 

pada pilihan jawaban yang tersedia.  

Penelitian ini diukur dengan item pernyataan yang menggunakan skala likert 1 

sampai 5.Konstruk ini menggunakan skala likert yang diberi angka 1 sampai 5. 

Angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 menunjukkan Tidak 

Setuju (TS), angka 3 menunjukkan Netral (N), angka 4 menunjukkan Setuju (S), dan 

angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS). 

Tabel 1.4 

Skor Kuisioner 

No Keterangan Skor 

1. Jawaban 5 5 
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2. Jawaban 4 4 

3. Jawaban 3 3 

4. Jawaban 2 2 

5. Jawaban 1 1 

 

1.11.5 Teknik Analisis Data 

1.11.5.1 Kriteria Konsumen Instagram Mahasiswa Jurusan Humas Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN SGD Bandung 

Identitas Responden 

Identitas responden dari penelitian ini adalah mahasisiwi jurusan ilmu 

komunikasi angkatan 2010-2013 yang menggunakan smarthphone android dan 

iPhone dan tergabung dalam akun instagram. Berikut merupakan deskripsi 

identitas responden penelitian yang meliputi usia, angkatan, pekerjaan orang tua, 

penghasilan orang tua, uang saku (per hari), dan jumlah instagram online-shop 

yang diikuti (follow) oleh responden. 

1. Usia  

1. 17-18 Tahun   

2. 19-20 Tahun   

3. 21-22 Tahun   

4. > 23 Tahun 

2. Angkatan   

1. Tahun 2010   

2. Tahun 2011   
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3. Tahun 2012   

4. Tahun 2013 

3. Pekerjaan Orang tua   

1. PNS    

2. Wiraswasta   

3. Peg. Swasta   

4. Lainnya, sebutkan_______ 

4. Penghasilan Orang Tua   

1. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000   

2. Rp 2.100.000 – Rp 3.000.000 

3. Rp 3.100.000 – Rp 4.000.000   

4. ≥ Rp 4.100.000 

5. Uang saku (per hari)   

1. ≤ Rp 15.000     

2. Rp 16.000 – Rp 30.000 

3. Rp 31.000 – Rp 50.000    

4. ≥ Rp 51.000 

6.  Berapa jumlah instagram online-shopping yang difollow dalam akun instagram 

responden 

1. Satu    

2. Dua    

3. Tiga    

4. Lebih dari empat 
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1.11.5.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner sebagai instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Wijaya, 2012:119).  

 Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product moment 

pearson yang kemudian dibandingkan dengan r tabel. Apabila nilai korelasinya lebih 

besar dari r tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Jika nilai korelasinya 

lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus 

dikeluarkan dari pengujian. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: 

 Jika rhitung positif dan rhitung > rtabel  > 0,3, maka butir pertanyaan tersebut valid. 

 Jika rhitung negatif dan rhitung < rtabel < 0,3, maka butir pertanyaan tersebut tidak 

valid. 

1.11.5.3  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau kontruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (dapat dipercaya) atau stabil 

dari waktu ke waktu (Wijaya, 2012:115).  

 Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pengukuran one shot. Satu konstruk atau variabel dikatakan reliable 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70. Perhitungan reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan SPSS Versi 17.0. Uji reliabilitas bertujuan untuk 

menilai konsistensi responden dalam menjawab kuesioner apabila kuesioner tersebut 
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digunakan lebih dari satu kali. Untuk uji reliabel, menggunakan metode Cronbach 

Alpha. 

𝑟1 =
2𝑟𝑏
1 + 𝑟𝑏

 

Keterangan: 

r1  = Reliabilitas internal seluruh instrument 

rb  = Korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan kedua. 

 

1.11.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model persamaan 

analitis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan analisis 

regresi linear berganda (multiple regression) dengan model persamaan sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1  + e 

Keterangan: 

Y : minat beli mahasiswa 

a : konstanta 

b1 : koefisien regresi 

X1 : promosi penjualan pakaian 

e : error 

1.11.6.1 Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi (R2) adalah perbandingan antara variasi Y 

(dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan 

persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen (Wijaya, 2012:104).  
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Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel. 

1.11.6.2 Uji Regresi (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh variabel penjelas atau 

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individual terhadap 

variabel dependen. 

Bentuk pengujiannya:  

1. H0 : b1, = 0, artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2. Ha : b1, ≠ 0, artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis: 

3. Jika probabilitas < 0,05, atau thitung > ttabel, maka Ha diterima atau H0 ditolak. 

4.  Jika probabilitas > 0,05, atau thitung < ttabel, maka Ha ditolak atau H0 diterima. 

 


