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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era modern saat ini internet mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. 

Dilangsir dari data We Are Social (wearesocial.sg) hingga awal Januari 2015 

tercatat bahwa pengguna internet aktif di Indonesia mencapai angka 72.700.000 

(wearesocial.sg.2015). Secara demografis, pengguna internet di Indonesia di 

dominasi pengguna yang berusia 12-35 tahun atau sekitar 60% dari jumlah 

pengguna internet (APJII, 2015). Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia ini 

didorong oleh berbagai macam keuntungan yang didapatkan seperti kemudahan 

dalam hal mengakses data, biaya yang digunakan cukup murah, informasi yang 

didapatkan semakin update dan yang terpenting adalah penggunaan internet 

sangatlah praktis dan instan. 

 Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia ini maka 

masyarakat tentu akan memiliki akses untuk mengenal berbelanja online. Belanja 

online di Indonesia dimulai dari masyarakat yang menggunakan internet dan 

pengguna akun di sosial media. Dalam belanja online ini masyarakat disuguhi 

oleh berbagai macam keuntungan yang akan didapatkan melalui belanja online 

seperti kemudahan cara bertransaksi, praktis dan instan, keberagaman produk 

yang bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli dan efisien dari segi waktu. 

Maraknya penggunaan belanja online di Indonesia ini sangat menguntungkan bagi 

penjual maupun konsumen. Penjual akan lebih dimudahkan dalam proses 

pemasaran suatu produk dan konsumen juga akan lebih mudah mendapatkan 

informasi dari sebuah produk. Tentunya didalam situs belanja online tersebut 

disediakan ruang untuk dapat melakukan komunikasi dalam proses pembelian 

sebuah barang, konsumen juga dapat mengevaluasi setelah terjadinya transaksi 

jual beli.  
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 Konsumen yang merasa puas dengan produk yang dibelinya maka mereka 

akan mengevaluasi hal-hal positif dan mengunggah pada akun yang mereka miliki 

bahkan konsumen dapat melakukan rekomendasi kepada calon pembeli yang lain. 

Namun sebaliknya, jika konsumen merasa tidak puas maka konsumen akan 

mengevaluasi dengan tulisan yang negatif sehingga tulisan tersebut dapat 

mempengaruhi calon pembeli untuk melakukan keputusan pembelian di situs 

belanja online tersebut.Saat ini banyak konsumen menyampaikan opini tentang 

suatu produk yang sudah dibeli melalui sosial media. Tidak jarang konsumen 

memosting foto dari sebuah produk yang sudah dibelinya dengan menyebut merk 

serta ulasan mengenai produk tersebut. Ulasan yang diberikan pun bermacam-

macam mulai dari ulasan positif maupun ulasan negatif, namun tergantung pada 

setiap konsumen dengan barang yang mereka terima dari penjual. Hal ini juga 

ditemukan dalam postingan konsumen-konsumen salah satu penjual online di 

salah satu sosial media yaitu Instagram dengan akun online shop bernama 

@BYC_SHOP. 

 Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan oleh banyak 

penjual online untuk menjual produknya di media sosial ini. Salah satunya adalah 

@BYC_SHOP, toko online yang menjual beberapa macam produk kecantikan 

yang dijamin kualitas dan juga keaslian dari produk itu sendiri seperti serum 

pemutih tubuh, krim pelangsing dalam 7 hari, eyes collagen, penumbuh bulu 

mata, shampoo. @BYC_SHOP berpusat di Jakarta dengan 74.500 pengikut dan 

dalam akun tersebut tertera banyak promosi yang dilakukan oleh @BYC_SHOP 

dalam kurun waktu yang sangat cepat dari postingan sebelumnya sehingga 

membuat akun ini hidup dan mencoba mempersuasif banyak konsumen beserta 

postingan dari testimoni konsumen. Namun ternyata secara tidak langsung dalam 

hal ini konsumen pun ikut ambil bagian dalam proses persuasif dari 

@BYC_SHOP, testimonial dari konsumen yang sudah melakukan pembelian di 

@BYC_SHOP ini di posting di akun tersebut baik dari pihak @BYC_SHOP 

maupun dari pihak konsumennya sendiri yang memosting, secara tidak sengaja 

postingan dari konsumen tersebut ikut membantu @BYC_SHOP dalam proses 
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promosi produk yang dijual.  Postingan  yang disampaikan oleh konsumen di 

@BYC_SHOP menggunakan pesan yang bersifat persuasif. Pesan-pesan yang 

tertulis dalam sebuah komentar tersebut bisa membuat konsumen lain tertarik 

untuk membeli di @BYC_SHOP tersebut sehingga akan memberikan dampak 

positif untuk penjual.  

Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut pada akun @BYC_SHOP sebagai penjual online di 

Instagram. Penulis ingin meneliti pesan persuasif seperti apa yang digunakan oleh 

konsumen pada akun @BYC_SHOP.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih akun @BYC_SHOP karena akun 

tersebut merupakan pengguna aktif Instagram serta aktif dalam hal promosi 

produk, selain itu @BYC_SHOP juga merupakan toko online yang terpercaya dan 

merupakan toko online langganan dari beberapa artis ternama di Indonesia seperti 

Glenn Alienski, Olla Ramlan, Thalita Latief, Krisdayanti (sumber : Testimonial 

dari akun Instagram artis indonesia). Tidak hanya itu, @BYC_SHOP memiliki 

pengikut yang banyak yaitu 74.500 pengikut. Dibandingkan dengan akun lain 

yang menjual produk sama dengan beberapa pelanggan artis memiliki pengikut 

yang sedikit, seperti akun KismaShop dengan 37.200 pengikut, Kulitputih_Artis 

dengan 13.700 pengikut, KosmetikMerah 21.300 pengikut dan FairnPinkIndo 

dengan 1124 pengikut.  

Kemudian peneliti memilih periode Juni-Agustus 2016 karena pada bulan-

bulan tersebut akun @BYC_SHOP memberikan promo mejelang hari raya idul 

fitri. Dengan pemilihan periode tersebut diharapkan terdapat konsumen yang 

membeli produk yang sudah di posting dan mengunggah postingan foto beserta 

komen di akun @BYC_SHOP. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apa saja Isi Pesan Persuasif yang diciptakan oleh Konsumen pada Akun 

@BYC_SHOP di Instagram pada periode bulan Juni-Agustus 2016? 

2. Bagaimana Isi Pesan persuasif yang diciptakan oleh Konsumen pada 

akun @BYC_SHOP di Instagram pada periode bulan Juni-Agustus 

2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui isi pesan persuasif seperti apa yang diciptakan oleh 

Konsumen pada Akun @BYC_SHOP di Instagram pada periode bulan 

Juni-Agustus 2016. 

2. Untuk menjelaskan Isi Pesan persuasif yang diciptakan oleh Konsumen 

pada akun @BYC_SHOP di Instagram pada periode bulan Juni-

Agustus 2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam 

pemahaman mengenai komunikasi persuasif yang digunakan 

konsumen @BYC_SHOP.  

2. Secara Akademis, untuk memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya 

terutama yang berhubungan dengan penggunaan komunikasi persuasif. 

 

 

 

 

 


