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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai teori dan juga variable 

yang akan digunakan untuk melakukan riset data konsumen. Dengan teori yang dijelaskan 

dalam bab ini, akan menghantar penulis untuk mencari data mulai dari perilaku minat beli dan 

juga daya tarik selebgram yang mempengaruhi pikiran konsumen, sehingga mereka termotivasi 

untuk melakukan kegiatan membeli. Proses saat konsumen membeli barang yang terutama kita 

harus mengetahui apa yang menjadi sebab dibalik motivasi yang diciptakan konsumen untuk 

membeli suatu barang. Sehingga penyebab tersebut, penulis dapat menggunakan teori 

komunikasi pemasaran untuk mengetahui bagaimana branding yang diciptakan oleh seseorang 

dapat berdampak besar baik dari segi bisnis maupun iklan yang dijalankan oleh seorang yang 

terkenal. Kemudian penulis menggunakan pendukung teori utama dalam bab ini yaitu 

komunikasi persuasif yang artinya adalah proses menyampaikan pesan kepada penerima 

dengan mempengaruhi perilaku serta menyalurkan proses pemikiran terhadap orang lain. 

 

2.1 Teori Uses and Gratification 

Pada tahun 1930-an, Teori Uses and Gratification atau biasa disebut sebagai teori 

kebutuhan dan kepuasan muncul karena adanya kritikan terhadap teori Bullet yang 

dikembangkan oleh Wilbur Schramm. Teori Bullet mempunyai asumsi bahwa khalayak media 

dapat dikatakan sebagai khalayak pasif dan gampang terpengaruh oleh media. Sehingga pada 

tahun 1970, Schramm mengemukakan bahwa Teori Bullet tersebut tidak bisa di buktikan 

karena khalayak yang merupakan sasaran media adalah khalayak yang non-pasif. Menurut 

Schramm, media massa melakukan observasi untuk menilai tingkat kepuasan konsumen atau 

dalam hal ini khalayak yang menerima pesan dari media dan media tersebut mendapatkan 

keuntungan dan hasil yang seimbang.  

Dalam buku Elihu Kartz dan Herbert Blummer (1974) yaitu The Uses and Mass 

Communication : Current Perspectives on Grativication Research mengatakan bahwa 

khalayak yang menggunakan media, sangat berperan aktif dalam menggunakan media tersebut. 

Khalayak atau pengguna media, mencari sumber yang dapat memberikan kepuasan terhadap 

kebutuhannya, sehingga dapat diasumsikan bahwa teori uses and gratification adalah kepuasan 

pengguna media memiliki beberapa sumber atau alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. 

Berikut ini merupakan beberapa asumsi dasar dari teori penggunaan dan kepuasan yaitu :  

1. Pengguna Media aktif dan media yang dipakai berorientasi pada satu tujuan. 
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2. Mempunyai Inisiatif untuk menemukan sumber yang dapat memenuhi kebutuhannya  

dan memenuhi kepuasan terhadap media tersebut. 

3. Adanya kompetisi antar media 

4. Pengguna media memiliki kesadaran aktif saat menerima sumber untuk memenuhi 

kebutuhannya 

5. Keputusan pemilihan sumber atau media dilakukan oleh pengguna media untuk 

mendapatkan kepuasan dan kebutuhan yang diinginkan melalui beberapa proses. 

Teori Uses and Gratification menjelaskan sifat audiens aktif dalam mengkonsumsi 

media untuk selektif dalam menerima pesan media dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kepuasan media dilakukan oleh publik atau pengguna media tersebut untuk 

mendapatkan informasi yang dapat mendukung kebutuhan mereka. Dalam hal ini, publik yang 

mengkonsumsi media mempunya motivasi tersendiri untuk kebutuhan mereka yaitu dengan 

pemilihan media yang dapat memuaskan pengguna media yang mempunyai keinginan, 

kebutuhan dan motif. Dasarnya, media massa tidak dapat memberikan pengaruh yang besar 

terhadap penggunanya kecuali pengguna media tersebut yang melakukannya 

2.2 Teori Komunikasi Pemasaran 

Peneliti mengambil riset dengan menggunakan akan teori komunikasi pemasaran. 

Pengertian dari komunikasi pemasaran adalah bagaimana sebuah proses pesan secara sosial 

yang terjadi secara luas ata lebih dari dua orang. Pesan yang diberikan dapat berbentuk seperti 

simbol tertentu yang ditujukan kepada orang lain (Kennedy dan Soemanagara, 2006 : 4). Dan 

ada juga pengertian komunikasi pemasaran menurut Kotler (2004:5) yaitu proses memberi 

kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dari dua pengertian 

yang disampaikan oleh parah ahli, komunikasi pemasaran berarti suatu kegiatan komunikasi 

yang ditujukan untuk menyampaikan pesan melalui beberapa saluran media kepada konsumen 

dan pelanggan. 

Pemasaran dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi perusahaan. Adapun sebuah 

definisi konseptual dari pemasaran yaitu yang menyatkan bahwa kepuasan konsumen terhadap 

kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai syarat utama dalam meningkatkan ekonomi dan 

sosial bagi perusahaan atau penyedia jasa. Adapun teori yang dikemukakan oleh Maslow yaitu 

membantu si pemasar agar bisa memahami berbagai macam produk dapat disesuaikan dengan 

rencana, sasaran dan kehidupan konsumen. Kerangka yang ada di teori ini dapat menjadi titik 

acuan oleh perusahaan atau penyedia jasa untuk menentukan kebutuhan seperti apa yang akan 

dipenuhi terhadap konsumen dan menemukan trend sehingga lebih banyak peminat. Tentunya 
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cara ini para perusahaan harus membuat beragam iklan untuk menarik perhatian konsumen 

baik dari segi visual si yang mempromosikan ataupun produk yang dipasarkan. Contohnya, 

sebagai perempuan selain memenuhi aspek fisik kebugaran tentunya mereka akan tertarik 

dengan bidang beauty. Baik itu makeup, skincare dan produk lainnya. Tentunya untuk 

memuaskan kebutuhannya ini, dia akan mencari produk yang bagus dan terjamin. Seperti 

lipstick, eyeshadow yang menjadi salah satu titik perhatian dari perempuan, dengan ini mereka 

akan lebih memilih produk yang long-lasting atau bertahan lama dan produk yang 

dipromosikan atau dimiliki oleh seorang selebgram yang terkenal. 

 

Berikut gambar tingkatan atau Piramida kebutuhan menurut Maslow : 

Gambar 3 (Piramida kebutuhan menurut Maslow) 

 

2.3 Komunikasi Persuasif 

Menurut Carl I.Hovlan komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, 

keteramplian, yang menggunakan simbol seperti kalimat, gambar dan figur. Sedangkan 

komunikasi persuasi menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling 

mempengaruhi, memberi tahu audiens tentang persuasi dan mempertimbangkan audiens. 

Istilah ini berasal dari bahasa latin, yaitu, persuasion yang memiliki arti membujuk, mengajak 

atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan juga dapat menyentuh emotionalnya. 
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Secara spesifik, Bargan dan Huffner meringkas pendapat dari beberapa ahli, yaitu 

proses komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar 

menyesuaikan dengan pendapat dan keinginan komunikator. Kemudian, ada juga arti proses 

komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, 

keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur paksaan. 

Dari penjelasan tentang komunikasi persuasi diatas, artinya komunikasi juga dibentuk 

dengan bergantung pada budaya karena perkembangan teknologi yang lebih maju, sehingga 

dengan bentuk komunikasi seperti ini, maka penyampaian pesan terhadap masyarakat akan 

lebih cepat meluas dan dapat menarik perhatian. Ada juga tujuan yang dapat menyentuh secara 

emosional, yaitu dengan adanya perubahan sikap dari konsumen. Sikap memiliki tiga 

komponen yang aktif yaitu : 

 

                          (a). Komponen afektif, perasaan terhadap objek 

                          (b). Komponen kognitif, keyakinan terhadap sebuah objek 

                          (c). Komponen perilaku, tindakan terhadap objek. 

 

Dengan komunikasi persuasif, kita dapat mengetahui bagaimana sebuah pesan yang kita 

berikan kepada audience dapat mudah dimengerti, dapat mengambil keputusan yang menjadi 

kebutuhannya.  

 Persuasif juga kita dapat menemukannya disasat kita melihat suatu promosi atau 

advertising content dari Selebgram , yang sekarang banyak selebgram beralih profesi menjadi   

beauty reviewer yang sudah sangat dikenali oleh masyarakat pengguna sosial media. Dimana 

public figure seperti ini, sering mempromosikan produk melalui media online Instagram, yang 

digunakan oleh jutaan orang. Dikutip dari salah satu jurnal yang menggunakan data 

femaledaily.com. Studi dari lembaga riset AC Nielsen mendefinisikan social media Selebgram 

sebagai seorang dengan memiliki jumlah followers yang sangat banyak disocial media dan 

memiliki kemampuan untuk menciptkan perubahan perilaku orang lain. Perubahan perilaku 

dapat dilihat saat seorang reviewer mempromosikan suatu produk dengan berbagai konten yang 

menarik, dan juga kalimat yang mempersuasif dengan harapan untuk mempengaruhi para 

pengikutnya di social media. Beauty reviewer bersifat objektif terhadap beragam produk yang 

mereka gunakan sehingga informasi disampaikan pun dapat bernilai positif maupun negatif 

tergantung dari produk yang telah digunakan (Sinaga dkk,2018). 
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 Dalam membuat konten Beauty reviewer atau Selebgram mereka harus memperhatikan 

beberapa hal yang akan membuat penonton atau pembaca percaya terhadap apa yang 

disampaikan.  

Sehingga mereka harus membangun relation yang kuat dengan para followersnya , 

diantaranya : 

1. Membangun kepercayaan merupakan salah satu tugas seorang 

reviewer atau Selebgram agar mudah untuk mendapatkan minat dan 

perhatian bagi pengikutnya.  

2. Membutuhkan keahlian, dalam hal ini seorang reviewer harus memiliki 

skill dalam berkomunikasi dengan pengikutnya serta memiliki 

informasi yang akurat. Salah satunya, saat memberikan manfaat dan 

kelebihan dari produk yang mereka sudah gunakan. 

3. Memiliki daya tarik, yang bukan hanya pada daerah fisik saja tetapi dari 

sejumlah karakteristik yang dapat dinilai seperti gaya hidup, 

kecakapannya dengan followers serta dapat mendiskusikan produk 

tersebut. 

 

2.4 Selebgram dan beauty reviewer  

Teknologi yang semakin maju memberikan kemudahan bagi penggunanya 

untuk mengakses internet  dengan fitur yang canggih sehingga dapat bertukar informasi 

dengan cepat. Pertukaran informasi bukan hanya sekedar hubungan dua orang tetapi 

juga bisa menyebarkan gambar atau file dalam bentuk video yang melibatkan banyak 

orang. Tentu kita bisa melihat social media sangat berpengaruh untuk kita bersosial, 

termasuk media Instagram. Instagram menjadi salah satu aplikasi yang populer dan 

termasuk baru untuk media berkomunikasi. Fitur yang disediakan oleh Instagram kini 

sudah lebih luas, yaitu ada Instagram story, post feed gambar dan video, dan tentunya 

dapat melakukan siaran secara langsung atau yang biasa kita sebut secara live. Setiap 

akun Instagram, para pengguna yang mempunyai akun dapat membagikan  momen-

momen yang menarik, sehingga pengguna yang lain dapat menjadi followers dan 

mengikuti kesehariannya. Lalu dari hal inilah, muncul seorang Figur publik media 

sosial Instagram atau yang biasa kita  sebut sebagai Selebgram. Menurut Moriansyah 

(2015), pengguna Instagram sangat meningkat di Indonesia yaitu dalam bagian bisnis 

atau media komunikasi pemasaran, bisnis online dan merupakan lahan media yang 
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memiliki potensi untuk mencari keuntungan. Dengan ini, banyak perusahaan atau jasa 

yang menggunakan selebgram untuk mempromosikan suatu produk atau jasa lainnya. 

Sesuai dengan studi Febriana (2017), bahwa pengguna instagram yang memiliki 

followers yang banyak akan menunjukkan perhatian publik untuk menawarkan suatu 

produk oleh karena itu menjadi tolak ukur atau titik acuan seseorang agar dapat 

dianggap sebagai orang yang populer. Sehingga dapat menstimulasi para calon 

konsumen yaitu followers-nya. 

Selebgram juga tidak hanya melakukan promosi tetapi bisa menjadi seorang 

beauty reviewer. Seorang beauty reviewer adalah ikon atau orang yang terkenal di 

media sosial yang khusus berkecimpung di dunia kecantikan. Dengan hadirnya beauty 

reviewer mejadikan salah satu jalan atau alat yang efektik untuk mempromosikan 

sebuah produk kecantikan melalui honest review yang berarti sudah digunakan oleh 

reviewer tersebut  dan dibuat semenarik mungkin. Beauty reviewer berada di posisi 

terkuat untuk mempengaruhi para followers nya. 

 

2.5 Daya Tarik Selebgram 

Iklan memiliki peranan penting dalam dunia pemasaran untuk mendekatkan 

produk mereka dengan konsumen. Suatu perusahaan harus memiliki motivasi dan 

meningkatkan keinginan para calon konsumen untuk membeli produk mereka, melalui 

kampanye iklan yang efektif (2006). Kelebihan dari mengiklankan suatu produk adalah 

agar dapat membedakan dengan brand dari pesaing mulai dari kegunaan dan manfaat 

dari brand tersebut. Perusahaan besar dengan omset besar cenderung memiliki anggaran 

periklanan yang besar, akan menggunakan instrument ini untuk mempertahankan 

kedudukannya (Durianto dkk : 2003).  

Dari beberapa kajian teori yang menjelaskan tentang kelebihan dan kekuatan 

periklanan, tentunya ada yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk 

membeli barang tersebut salah satunya yaitu menggunakan selebriti. Penggunaan 

selebriti dalam mengiklankan suatu produk pasti menghasilkan keuntungan baik dari 

segi publisitas maupun perhatian (Ohanian : 1991 dalam Khatri : 2006) dan juga 

selebritas merupakan sosok yang ingin dikenali public atau kelompok masyarakat 

tertentu. Kalau kita melihat dari sisi branding selebriti memang dapat menjadi cerminan 

bagi suatu produk dan dikenal menjadi bagian dari gaya dan real-lifenya. Sehingga 

ketika suatu merek dikenal oleh banyak orang, maka selebriti juga mendapat image dari 
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brand yang mereka wakilkan. Bagi seorang pemasar juga halnya seperti brand 

personality  is more important to gain costumer trust, sama halnya dengan manusia, 

personality can make the brand is different with the competitors. Teori dari (Royan : 

2005) mengatakan bahwa fitur dan harga akan mudah sekali ditiru tetapi untuk 

personality sangat susah untuk ditiru oleh competitor. 

Seiring perkembangan teknologi maka selebriti/public figure mulai bergeser ke 

arah yang modern digital yaitu menggunakan social media Instagram menjadi seorang 

selebgram. Selebgram bisa dikatakan mempunyai kesamaan dengan seorang selebriti 

pada umumnya yang kita lihat di siaran televisi, tetapi selebgram lebih mempunyai skill 

dalam hal menarik perhatian bagi followers dan juga masyarakat. Salah satu factor nya 

adalah karena karakteristik seorang selebgram lebih disukai yaitu yang luwes, 

mempunyai hobi yang menarik, open minded dan memiliki lifestyle yang senang untuk 

dilihat pengikutnya. Karena selebgram adalah salah satu jalan yang memudahkan bagi 

para advertiser untuk beriklan karena mereka mempunyai penampilan yang lebih 

menarik sekaligus memiliki popularitas yang tinggi dan dapat dipercaya oleh publik, 

seperti contoh saat ini beberapa selebgram sudah membuka beberapa brand mereka 

sendiri, hal ini menjadikan mereka sebagai seorang yang percaya diri karena image 

yang ditampilkan bisa diterima publik sehingga  kalangan selebgram sangat sukses 

seperti contoh Titan Tyra yang menjadi objek penelitian penulis. 

 

2.6  Minat beli konsumen 

Pemikiran Kotler mengenai promosi pada teori bauran pemasaran dan 

pemikiran Howard mengenai minat  beli. Kotler mengatakan “Marketing mix is the set 

of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target 

market”. Yaitu teori 4p yang biasa diunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

produk pasar sasaran. Sedangkan Howard mengatakan bahwa minat beli merupakan 

sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk serta 

banyaknya unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

 

Ada juga beberapa aspek dalam minat beli menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007), yaitu : 

1) Tertarik untuk mencari informasi tentang produk. 
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2) Mempertimbangkan untuk membeli. Konsumen akan mempelajari 

merek-merek yang bersaing dan melakukan evaulasi terhadap setiap 

produk. 

3) Tertarik untuk mencoba.  

4) Ingin mengetahui dan memiliki produk. 

 

Selanjutnya ada juga tahapan produsen dalam menentukan minat beli dalam 

melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yaitu ada empat 

tahap yang dikenal dengan model AIDA, menurut Kotler (2008) : 

1) Attention : Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk 

atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon 

pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 

2) Interest : Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang 

lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 

3) Desire : Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai 

produk atau jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk 

membeli produk.  

4) Action : Dibagian terakhir, pelanggan kemudian melakukan tindakan 

yaitu dengan memutuskan untuk membeli dan menjadi pelanggan tetap. 

Minat beli knsumen untuk satu produk juga dipengaruhi banyak hal, baik dari 

daya tarik produk tersebut atau bisa juga karena pengaruh dari seorang influencer. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

a) Rumondang Elisa dan Andriani Kusumawati, Universitas Brawijaya 2018 

melakukan penelitian yaitu “Jurnal tentang Pengaruh Youtube beauty 

vlogger terhadap minat beli konsumen dan dampaknya terhadap 

keputusan pembelian produk”. Permasalahan dari penelitian ini adalah 

penulis mengkaji seberapa besar pengaruh yang diciptakan oleh beauty vlogger 

media Youtube terhadap para viewers mempengaruhi keputusan pembelian 

produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh seorang 

figure kecantikan terhadap viewers yang membeli produk. Penelitian ini 

menggunakan kredibilitas sumber dari celebrity endorser (Ohanian 1990). 
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Metode yang digunakan yaitu penelitian penjelasan (explanatory research) yang 

mempunyai sifat menjelaskan dan atau untuk memperkuat hipotesis penelitian 

yang diteliti yang memiliki dua aspek berhubungan. Secara garis besar, hasil 

yang di dapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh beauty 

vlogger sangat berpengaruh  signifikan terhadap minat beli konsumen sebesar 

48,40% 

b) Maulida Nurhidayati, IAIN Ponorogo, 2020  melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Iklan melalui Selebgram Endorse dan Citra Merek terhadap 

Minat Beli Konsumen produk Kosmetik Implora (Studi pada Mahasiswa 

IAIN Ponorogo).” Permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian ini yaitu 

melihat bagaimana celebirty endorser dan citra merek mempengaruhi terhadap 

minat beli konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah factor pengaruh Iklan yang menggunakan Selebriti Endorser 

mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen. Penulis menggunakan 

teori minat beli dari Kinner dan Taylor yaitu minat beli sudah menjadi bagian 

atau komponen yang dikonsumsi oleh setiap individu dan memiliki tindak 

sebelum kepeutusan pembeli berhasil dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan dari bahwa Iklan yang menggunakan celebrity endorser tersebut 

sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

c) Kwee Nadia Vercellia King, Universitas Kristen Satya Wacana 2016 

melakukan penelitian yaitu dengan judul “Pengaruh Endorsement 

Foodstagram Terhadap Minat Beli di café/restaurant Semarang (Studi 

kasus pada akun Instagram “Aku Cinta Makanan Semarang”). 

Permasalahan dari penelitian ini yaitu penulis menganalisis apakah ada dimensi 

dari pelaku endorser (foodstagram) dengan beberapa variabel bebas yaitu 

visibility, credibility, attractiveness dan power berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Teori yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu 

menggunakan teori lanjutan dari peneliti yang sebelumnya (Harly dan Octavia, 

2014) yang menjelaskan tentang seorang endorser yang mampu menarik 

perhatian serta mempersuasif konsumen melalui pesan dan informasi suatu 

produk. Ada juga teori yang diambil menurut para ahli yaitu diambil dari Shimp 

(2003:459) yang menjelaskan bahwa endorser adalah seorang bintang iklan 

yang memiliki suatu tujuan untuk mendukung produk. Metode yang digunakan 

yaitu metode kuantitatif dengan cara meneliti pengaruh antar variabel untuk 
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menguji suatu teori yang ada. Hasil analisis data yang didapatkan, mendapatkan 

hasil yang positif dan variabel Daya Tarik  lebih berpengaruh terhadap variabel 

minat beli konsumen. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan Judul penelitian sebelumnya 

Perbedaan Penelitian ini Rumondang 

Elisa dan 

Andriani 

Kusumawati 

(2018) 

Sindy Tria 

Putri 

(2019) 

Kwee Nadia 

Vercellia King 

(2016) 

Obyek Followers Titan 

Tyra 

@secondatebeauty 

yang pernah 

membeli dan 

menggunakan 

product 

“SECONDATE” 

Viewers beauty 

vlogger 

Indonesia yang 

pernah membeli 

dan mencoba 

produk 

Maybelline 

Pengaruh 

Celebrity 

Endorsement 

terhadap minat 

beli produk 

hijab. 

Pengaruh 

Endorsement 

Foodstagram 

Terhadap Minat 

Beli di 

café/restaurant 

Semarang (Studi 

kasus pada akun 

Instagram “Aku 

Cinta Makanan 

Semarang. 

Pengolahan dan 

Analisis Data 

Metode regresi 

linier sederhana, 

purposive random 

sampling 

Metode 

explanatory 

research, 

purposive 

random 

sampling 

Metode regresi 

berganda, 

purposive 

random 

sampling. 

Metode regresi 

linier sederhana, 

purposive 

random 

sampling 

 

Penelitian ini dibedakan dari objek penelitiannya dan pengolahan serta analisis data. 

Untuk penelitian ini objek penelitian penulis adalah followers Titan Tyra @secondatebeauty 

yang mengetahui, berminat membeli, yang sudah melakukan transaksi dan menggunakan 

produk “SECONDATE” dengan metode analisis regresi liniear sederhana dan teknik 

pengambilan sample yaitu dengan purposive random sampling. Untuk penelitian Elisa dan 

Andriani (2018) obyek penelitiannya adalah viewers beauty vlogger dengan media Youtube 

yang pernah membeli dan mencoba produk Maybelline, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode explanatory research dengan Teknik pengambilan sample yaitu 

purposive random sampling. Obyek penelitian Sindy Tria Putri (2019) adalah  minat beli 

produk hijab pada mahasiswa UIN Ar-Raniry dengan metode penelitian yaitu regresi berganda 

dengan Teknik pengambilan sample purposive sampling. Dan penelitian yang ke 3 dilakukan 

oleh Kwee Nadia Vercillia King (2016) dengan obyek penelitiannya yaitu Pengaruh 

Endorsment Foodstagram terhadap minat beli di café/restaurant, metode yang digunakan yaitu 
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metode regresi linier sederhana dengan Teknik pengambilan sample purposive random 

sampling. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis  

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis-hipotesis di atas, maka kerangka 

penelitin yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4 : Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sumber : Analisis Data Primer, 2022 

Penampilan 
(appearance) 

Kepribadian 
(Personality) 

Gaya Hidup 
(Lifestyle) 
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Dari kerangka pemikiran teoritis diatas penulis menjelaskan tentang penelitian 

penulis yang menggunakan grand theory Komunikasi Pemasaran, menurut Tjiptono 

(2002) komunikasi pemasaran adalah suatu proses menyampaikan informasi dan 

memanfaatkan suatu media dalam mencapai tujuan pemasaran agar konsumen dapat 

membeli produk suatu perusahaan. Dari teori komunikasi tersebut, maka penulis 

memilih teori pendukung untuk memperjelas penelitian skripsi ini yaitu komunikasi 

persuasif yaitu sebagai penyampaian pesan (baik secara verbal maupun nonverbal) 

dengan maksud dan atau tujuan tertentu dengan sifat membujuk dan mempengaruhi 

konsumen. Teori- teori ini sangat berkaitan dengan maksud penelitian penulis yaitu 

bagaimana pengaruh seorang selebgram Titan Tyra terhadap minat beli followers 

@secondatebeauty produk Secondate. Tentunya adapun penyebab terjadinya keputusan 

minat beli dari konsumen yaitu adanya Daya Tarik dari Selebgram tersebut yang 

kemudian mempengaruhi followers nya melalui soal penampilan, kepribadian dan gaya 

hidup.  

2.8.1 Variabel Daya Tarik Selebgram 

Terjadinya keputusan pembelian produk karena adanya promosi dan 

seorang selebritas yang mempengaruhi. Minat membeli suatu produk yang 

menjadikan motivasi untuk melakukan suatu tindakan pembelian. Menurut Chi 

Yeh dan Tsai (2011) menyatakan bagaimana proses yang membuat konsumen 

akan tertarik pada suatu produk. Dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih perpindahan pembelian secara online lewat Instagram semakin 

meningkat. Penjualan yang dilakukan di Instagram pun bermacam-macam, 

seperti membuat konten yang menarik juga produk yang unik. Untuk 

meningkatkan mutu penjualan, founder pun berusaha untuk menarik perhatian 

pelanggan seperti menggunakan Selebritas atau public figure yang diidolakan 

oleh banyak masyarakat. Di Instagram ada yang dinamakan Selebriti Instagram 

atau selebgram yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yang kemudian 

menjadikan mereka sebagai role model untuk diikuti. Dari pengakuan 

masyarakat tersebut, tentu ada beberapa alasan kuat yang menjadikan 

Selebgram sebagai idola atau panutan mereka yaitu karena ada daya tarik 

tersendiri atau ciri khas yang diciptakan oleh selebgram, yaitu dari segi 

appearance, personality dan lifestyle yang mereka bagikan di social media. 
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2.8.2 Variabel Minat Beli 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis, minat beli adalah di saat 

konsumen memiliki ketertarikan untuk membeli sehingga nantinya apabila 

barang atau jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

mereka maka ada keputusan pembelian. Menurut Howard, minat beli 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk serta banyaknya unit produk yang dibutuhkan untuk beberapa 

periode yang ditentukan. Yaitu yang pertama konsumen pasti akan mencari tahu 

terlebih dahulu tentang produk yang ingin dibeli, kemudian dia akan 

mempertimbangkannya apakah produk tersebut layak dibeli atau tidak lalu 

konsumen akan mencoba produk tersebut dan  akan membeli produk tersebut.  

Pengertian minat beli menurut Mehta (Hidayati, Suharyono dan Fanani 

2013) yaitu konsumen yang cenderung membeli suatu barang yang kemudian 

diperoleh dari hasil proses dan pemikiran yang membentuk sebuah persepsi, 

Yang kemudian menciptakan motivasi atau tujuan untuk membeli suatu produk. 

Keputusan untuk membeli juga sudah tertanam dalam pikiran dia sehingga hasil 

dari pemikirannya itu dia aplikasikan terhadap suatu barang atau jasa. Dan 

menurut Kotler (Rizky dan Yasin 2014), bahwa minat beli adalah suatu kejadian 

sebelum konsumen membeli barang atau jasa.  

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari beberapa ahli bahwa 

minat beli adalah salah satu cara bagi konsumen untuk mempertimbangkan 

apakah mereka akan membeli produk tersebut atau sebaliknya. 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil rangkuman dari landasan teori, kerangka pemikiran teoritis dan juga 

indikator turunan dari satu variabel yang sudah dijelaskan di atas adalah variable independent 

yaitu Daya Tarik sebagai nilai (X) dan variable dependent yaitu Minat Beli sebagai nilai (Y), 

maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

• H0 = Daya tarik selebgram tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

dari followers Titan Tyra pada product Secondate 

• H1 = Daya tarik selebgram mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen 

dari followers Titan Tyra pada product Secondate 

   

 


