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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, termasuk kompetisi di bidang 

pemasaran. Sosial media menjadi salah satu platform komunikasi yang efektif dan 

canggih agar dapat bersaing dengan kompetitor. Dalam meningkatkan Brand 

Awareness dan penjualan, para pelaku bisnis sering menggunakan Instagram (dan 

juga Facebook, Twitter, dan Youtube). Melalui sosial media, pelaku bisnis dapat 

memberikan informasi kepada konsumen mengenai kegiatan bisnis yang 

dijalankan, produk/jasa yang ditawarkan, dan bagaimana konsumen dapat 

menikmati produk/menggunakan produk tersebut.  

O'Reilly, Musser (Jucaitytơ, 2014:492) berpendapat bahwa media sosial 

paling sering digunakan oleh organisasi bisnis untuk menciptakan reputasi merek 

yang positif, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

organisasi dan produk/jasa yang ditawarkan.  Dengan memanfaatkan media sosial 

pembisnis dapat membuat masyarakat tertarik dengan produk mereka dan 

menjaga hubungan dengan konsumen. Selain itu, tidak menutup kemungkinan 

melalui sosial media, pembisnis dapat melakukan riset guna memantau wawasan 

pelanggan dan menggunakan hal tersebut untuk meningkatkan kinerja. 

Sosial media menjadi salah satu bagian integral komunikasi marketing, 

dimana tidak bisa diabaikan lagi oleh sebuah perusahaan dalam menetapkan 

staregi bisnis (Schmidta, 2015:432).  Instagram digunakan sebagai marketing 
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tools utama dalam menjaring konsumen. Menata akun Instagram sekreatif 

mungkin (feeds) agar konsumen tertarik untuk mengikuti (follow). Sehingga 

pembisnis dapat memberikan stimulus iklan untuk menaikan penjualan. 

Sementara Line dan WhatsApp digunakan untuk menjaga komunikasi dengan 

konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan melakukan persuasi guna 

mempengaruhi konsumen untuk memutuskan pembelian. Alasan Instagram 

digunakan karena pertumbuhan pengguna Instagram tidak mengalami penurunan 

sejak awal diluncurkan. Hal ini terlihat dari data yang diambil dari Instagram-

press.com sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Jumlah Pengguna Instagram 

 

Sumber: Instagram-press.com 

Instagram diluncurkan pertama kali pada tanggal 6 Oktober 2010 

mendapatkan respon positif berupa meningkatnya pengguna dari tahun ke tahun. 

Data pertama menunjukan sebanyak 80.000.000 pengguna di dunia telah 

bergabung pada tahun 2012. Data ini semakin meningkat dari tahun ke tahun 

hingga April 2017 jumlah pengguna suda mencapai 7M. Tidak hanya di dunia, di 

Indonesia sendiri juga menjadi salah satu sosial media yang sering diakses. 
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Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2016, Instagram  

sebagai media sosial yang sering di kunjungi (menempati posisi kedua setelah 

Facebook). Hal ini dapat dilihat dalam grafik yang dikeluarkan oleh APJJI sebagai 

berikut : 

Gambar 1.2 

Konten Media Sosial yang Sering Dikunjungi di Indonesia 

 

Sumber https://www.apjii.or.id/ 

Berdasarkan data riset yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia atau APJII pada tahun tahun 2016, Instagram menjadi salah 

satu platform social media yang paling sering dikunjungi di Indonesia dengan 

frekuensi 19.9 juta orang (APJII, 2016:25). Dari  132,7 responden, sebanyak 71.6 

juta responden lebih sering mengunjungi media sosial Facebook, 19.9 juta 

responden lebih sering mengunjungi media sosial Instagram, dan 14,5 juta 

responden lebih sering mengunjungi media sosial Youtube. 

Pada tahun 2016 Instagram meluncurkan Instagram business untuk 

memudahkan pembisnis dalam memperluas pasar mereka melalui iklan atau 

https://www.apjii.or.id/
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dalam Instagram disebut sponsored. Berikut adalah tampilan akun Instagram 

business: 

Gambar 1.3 

Tampilan akun Instagram business 

 

2.  

 

 

 

 

 

Sumber https://www.instagram.com/mglpartyplanner/ 

Hal ini menunjukan bahwa Instagram mendukung dan mengembangkan 

dirinya menjadi salah satu platform yang baik untuk digunakan para pembisnis 

dalam menjual produk mereka. Keuntungan menggunakan akun Instagram 

business bagi pembisnis adalah iklan yang ditampilkan tidak hanya pada orang 

yang follow mereka, tapi oleh mereka yang berada dijangkauan sekitar dan target 

segmentasi yang mereka inginkan.  Selain itu terdapat data sikap positif dari 

konsumen yaitu berupa followers(pengikut), impressions (menunjukan berapa kali 

akun melihat konten), engagement(jumlah like dan komen), saved photo(berapa 

banyak orang menyimpan foto), reach (menunjukan jumlah akun yang melihat 

beberapa postingan), profil visits (menunjukan jumlah dari berapakali profil di 

kunjungi), website clicks (menunjukan jumlah berapa akun yang menekan tombol 

https://www.instagram.com/mglpartyplanner/
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website), call click (menunjukan jumlah berapa akun yang menekan tombol call 

untuk melakukan panggilan ke pelaku bisnis),  dan get direction click 

(menunjukan jumlah berapa akun yang menekan tombol untuk mendapatkan 

arahan maps atau tombol) yang dapat digunakan untuk melihat dalam 

perkembangan dan pertumbuhan akun bisnis mereka. Pada tampilan Instagram 

business pelaku bisnis dapat memberikan informasi secara detail kepada calon 

pembeli seperti website, nomor telephone, alamat e-mail, dan alamat toko/kantor 

yang memudahkan konsumen untuk menghubungi pelaku bisnis karena hanya 

dengan sekali klik. 

Tampilan Instagram baru ini yang membuat persaingan semakin ketat 

dalam menarik perhatian konsumen. Pembisnis berkompetisi membuat iklan yang 

kreatif dengan feature yang telah disediakan, seperti boomerang, video, photo 

collect, layout, atau bahkan menyusun photo pada profile grid or in feed untuk 

membawa orang mengikuti akun mereka. Menurut Moriarty (2009:130) salah satu 

tanggapan yang diharapkan oleh pengiklan adalah tujuan dari pesan dan pesan itu 

efektif jika ia mencapai tujuannya. Salah satunya adalah adanya minat beli atau 

keinginan untuk membeli produk yang diiklankan. Semakin banyak iklan yang 

tersebar makan semakin menyulitkan pembisnis untuk menyampaikan pesan 

dengan baik. Sehingga diperlukan pengetahuan mengenai daya tarik pesan dengan 

harapan dapat membuat iklan yang menarik untuk membawa pada minat membeli 

produk/jasa. 

 Iklan yang efektif adalah pesan brand kepada konsumen (Moriarty, 

Mitchell, & Wells, 2009:125). Pesan itu menarik perhatian dan memberikan 
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informasi, terkadang dengan sedikit hiburan. Iklan juga dimaksudkan untuk 

menciptakan respon, seperti pertanyaan, penjualan, atau kunjungan ke website. 

Moriarty (Morissan, 2010:342) berpendapat bahwa daya tarik iklan adalah sesuatu 

yang menggerakan orang, berbicara mengenai keinginan atau kebutuhan mereka 

dan membangkitkan ketertarikan mereka.  

Menurut Morissan (2010:343) secara umum terdapat 2 kategori daya tarik, 

daya tarik informatif/rasional dan daya tarik emosional. Daya tarik 

informatif/rasional berhubungan dengan iklan yang menekankan kebutuhan 

konsumen terhadap aspek praktif, fungsional dan kegunaan produk. Daya tarik 

emosional adalah daya tarik yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan 

psikologi konsumen dalam pembelian produk. Pengetahuan mengenai Daya Tarik 

Iklan menjadi penting untuk pembisnis dalam mengembangkan strategi bisnisnya.  

Terkait dalam bidang jasa party, salah satu pembisnis yang mengunakan 

Instagram adalah Kevin Mintaraga, CEO Bridestory (akun @thebridestory). 

Thebridestory merupakan salah satu platform yang membantu konsumen dalam 

menemukan vendor pernikahan yang sudah diakui keberadaannya dengan harga 

terbaik. Dari mulai toko bunga dan lokasi pernikahan hingga fotografer dan 

catering. “Tidak hanya menggunakan Instagram untuk menemukan vendor yang 

berkualitas, Bridestory memanfaatkan kesempatan untuk menggaet pelanggan 

baru. Kevin mengatakan bahwa ada lebih dari 50% pelanggan yang mengenal 

Bridestory lewat Instagram.” (https://business.Instagram.com/blog/Instagram-

indonesia-2016/ diakses 12 Oktober 2017 pukul 15.03). 
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Sama seperti Bridestory, Precious Party Planner juga menggunakan sosial 

media Instagram sebagai strategi marketing. Sebagai pionir Party Planner di Kota 

Magelang Precious Party Planner mendapatkan sikap positif dari publik yang 

ditunjukan dengan jumlah followers sebanyak 1.619 yang terdiri dari generasi Z 

dengan usia 18-24 tahun dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Sikap positif 

lain di perlihatkan  dengan jumlah impression yang mencapai 45.881, engagement 

2.023, saved photo 31 akun, dan like sebanyak 1.885 likes jika dihitung dalam 

kurun waktu 3 bulan dengan jumlah  79 postingan. Tidak sebanding dengan 

jumlah keputusan pemakaian jasa yang hanya 13 klien, sebagaimana data 

pelaporan Precious Party Planner pada bulan November–Februari pada gambar 

1.4 : 

Gambar 1.4 

Tabel Target Penjualan, Realisasi Penjualan, Jumlah Komunikasi dan 

Jumlah Sikap Positif 

 

(sumber: data intern Precious Party Planner) 

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa keputusan pemakaian jasa tidak pernah 

mencapai target penjualan setiap bulannya. Bahkan jumlah keputusan pemakaian 

jasa tidak lebih dari jumlah direct message Instagram 8 pesan, Line 11 pesan, dan 

WhatsApp 47 pesan.  
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Jumlah sikap positif sebanyak 51.439, komunikasi sebanyak 68 pesan dan 

jumlah keputusan pemakaian jasa yang tidak mencapai target penjualan, 

menunjukan adanya permasalahan dalam Precious Party Planner. Sikap positif 

yang merupakan hasil dari iklan pada akun Instagram Precious Party Planner 

yang tinggi seharusnya berhubungan dengan tingginya minat beli pada konsumen, 

sebagaimana pendapat Kamaladevi dalam Hasan (2013:73) minat beli dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan yang berkaitan dengan harga, merek, 

promosi, iklan, rantai pasokan, kombinasi (mix) layanan, suasana dan lokasi 

(tempat). Minat beli berhubungan dengan motivasi sebagai kekuatan dorongan 

dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan keputusan 

pembelian. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap objek 

tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut.  

Terkait dengan penelitian ini Instagram menjadi pencarian informasi 

utama untuk konsumen. Interaktifitas komunikasi melalui direct message, Line, 

dan WhatsApp juga merupakan salah satu cara konsumen untuk menambah 

informasi (seperti informasi paket dan harga) sebelum memutuskan pembelian. 

Minat beli (Hasan, 2013:173) merupakan bagian dari perilaku konsumen dalam 

sikap mengonsumsi, kecendrungan responsden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Pengetahuan mengenai minat beli 

diperlukan untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap suatu produk dan 

untuk mempreduksi perilaku konsumen dimasa mendatang.  

Selain memiliki pengguna yang banyak, Instagram digunakan untuk 

meningkatkan penjualan, menjaring konsumen, dan menjaga hubungan baik 
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dengan konsumen. Instagram menjadi media baru yang mengembangkan dirinya 

untuk digunakan oleh pembisnis dalam melakukan iklan (sponsored) merupakan 

salah satu topik Marketing Komunikasi yang menarik untuk dibahas. 

Kecendrungan masyarakat saat ini yang menginginkan hal efesien, mudah, dan 

instan termasuk dalam hal membuat pesta, memunculkan bidang jasa party 

banyak dibutuhkan. Precious Party Planner sebagai pionir party planner di Kota 

Magelang dengan Generasi Z sebagai followers mereka menunjukan fenomena 

sosial, yang saat ini menjadi bahasan yang menarik. Adanya permasalah dalam 

Precious Party Planner mengenai rendahnya keputusan pemakaian jasa yang juga 

tidak seimbang dengan respon positif  dari konsumen dan respon komunikasi 

antara konsumen dan pelaku bisis. Bahkan keputusan pemakaian jasa dapat 

dikatakan rendah karena tidak mencapai target penjualan yang sudah ditentukan.  

Berdasarkan pertimbangan masalah di atas, judul penelitian ini adalah Hubungan 

antara daya tarik emosional dalam media sosial Instagram  dan interaktivitas 

komunikasi dalam media sosial (Instagram, Line, dan WhatsApp) dengan minat 

beli konsumen sebagai generasi Z pada Precious Party Planner.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berbagai sosial media yang digunakan untuk melakukan bisnis adalah facebook, 

youtube, dan Instagram. Termasuk dengan Precious Party Planner yang juga 

menggunakan Instagram untuk mempromosikan kegiatan bisnis, hingga 

mendapatkan sikap positif dari konsumen yang berupa Instagram berupa follow, 

impersion, enggagement, saved, dan like dengan total 51.439 dan komunikasi 

dengan jumlah 68 pesan dalam kurun waktu 3 bulan. Instagram sebagai media 

sosial digunakan untuk kepentingan bisnis yang tujuan menciptakan reputasi 

merek dan meningkatkan kepercayaan sebagaimana pendapat O'Reilly, Musser 

(Jucaitytơ, 2014:492). Kamaladevi dalam Hasan (2013:73) minat beli dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan yang berkaitan dengan harga, merek, 

promosi, iklan, rantai pasokan, kombinasi (mix) layanan, suasana dan lokasi 

(tempat). Komunikasi juga merupakan salah satu cara konsumen untuk menambah 

informasi dalam meyakinkan diri sebelum memutuskan pembelian. Sehingga 

seharusnya memperlihatkan keputusan pembelian/pemakaian jasa yang tingi.  

Namun kondisi real menunjukan hanya ada 13 pengguna jasa Precious 

Party Planner, tidak sebanding dengan jumlah sikap positif yang didapatkan.  

Jumlah 13 ini tidak mencapai target penjualan yang seharusnya 11 pengguna jasa 

setiap bulannya. Hal ini memperlihatkan adanya permasalahan yang menarik 

untuk diteliti. Berbagai respon sikap positif followers akun Precious Party 

Planner ini merupakan hal yang menarik bagi pemahaman respon generasi Z 

dalam era new media. Instagram merupakan media sosial dengan jumlah 

pengguna terbanyak dan dengan rangking tertinggi. 
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Gambar 1.5 

Perbedaan antara Sikap Positif, Komunikasi, dan Keputusan Penggunaan 

Jasa di Precious Party Planner 

 

Berdasarkan perumusan di atas dilakukan penelitian, dengan pertanyaan: 

a. Bagaimana hubungan daya tarik emosional dalam media sosial 

Instagram akun Instagram Precious Party Planner dan interaktivitas 

komunikasi dalam media sosial (Instagram, Line, dan WhatsApp) 

dengan minat beli konsumen sebagai generasi Z? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang 

ada yaitu: 

a. Untuk menjelaskan hubungan daya tarik emosional dalam media sosial 

Instagram akun Instagram Precious Party Planner dan interaktivitas 

komunikasi dalam media sosial (Instagram, Line, dan WhatsApp) 

dengan minat beli konsumen sebagai generasi Z. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritik 

a. Untuk menjelaskan sikap konsumen (minat beli) terkait sisi 

kognitif dan afeksi sesuai dengan model sikap terhadap iklan, dan 

model perilaku konsumen Francesco Nicosia. 

b. Membantu pemahaman tentang konsep publik dalam event 

management. 

c. Membantu pemahaman tentang konsep respon generasi Z dalam 

konteks marketing komunikasi melalui baruan internet. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Masukan untuk praktisi Party Planner dalam mengemas pesan 

sesuai dengan sikap konsumen sebagai generasi Z 

b. Masukan untuk praktisi marketing komunikasi dalam era new 

media. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1. Paradigma 

Penelitian Kuantitatif (Sugiyono, 2010:13) adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic denga tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  Ketika kebenaran ditemukan akan mengkonfirmasi bahwa 
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kebenaran dari teori sebelumnya yang tidak sesuai, menjadi tidak berlaku. 

Data di dapat menggunakan alat pengumpulan data kuisioner yang berisi 

pertanyaan tertutup. Data tersebut kemudian dianalisis secara deduktif 

dengan menggunakan statistik (misalnya menggunakan SPSS).  

1.5.2. State of the art 

a. Penelitian berjudul “Predicting positive user responses to social media 

advertising: The roles of emotional appeal, informativeness, and 

creativity” oleh Jieun Lee, Ilyoo B. Hong pada tahun 2016. Penelitian 

ini berfokus pada penggunaan SNS (social networking site) dalam 

menyampaikan iklan kepada konsumen. Tujuan penelitian ini, untuk 

menjelaskan bahwa SNS mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menyampaikan daya tarik pesan secara emosional, pesan yang 

informatif, pesan yang kreatif dan mempunyai pengaruh positif 

perilaku konsumen secara online. Penelitian ini menggunakan 

menggunakan metodelogi kuantitatif dengan 17 responden dengan 

dibentuk focus group. Teori yang digunakan adalah Theory Reasoned 

Action dan Elaboration likelihood model. Variable bebas dari 

penelitian ini adalah emotional appeal, informativeness, advertising 

creativity, dan perceived herd behavior. Variabel terikat adalah 

intention to express empathy kemudian purchase intention. Penelitian 

ini membantu  memperjelas penggunaan teori dan pemahaman 

terhadap variable.    
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Songyee Hur berjudul Fair Trade 

Website Content: Effects of Information Type and Emotional Appeal 

Type. Dilakukan pada tahun 2014 dengan menggunakan metodologi 

kuantitatif.  Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dampak dari tipe 

informasi dan tipe daya tarik emosional merajuk pada informasi di 

dalam Fair Trade Store yang ditampilkan secara online. Hasil dari 

penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara tipe informasi 

dengan minat beli, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara tipe 

daya tarik emosional dengan minat beli. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah concrete and abstract information, emotional 

appeals, dan teori penghubung menggunakan The S-O-R Model. 

Responden dari penelitian ini berjumlah 218. Posisi penelitian ini, 

membantu memperjelas bahwa daya tarik emosional berpengaruh 

kepada minat pembelian. 

c. Penelitian dengan judul Pengaruh Daya Tarik Iklan (kemenarikan 

pesan, sumber pesan, dan format pesan) Terhadap Pembentukan Citra 

Merek Pepsodent ditulis oleh Septa Adi Setyo Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran pada tahun 2012. Maraknya 

produk pasta gigi di pasaran yang saling meng-klaim bahwa produk 

mereka merupakan produk terbaik dalam perawatan gigi, membuat 

konsumen kebingungan dalam memilih satu produk. Melihat kondisi 

ini, Pepsodent membuat iklan dengan menggunkan pendekatan yang 

berbeda yaitu melunjurkan iklan yangmengedukasi orangtua dan anak-
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anak dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Pendekatan iklan 

yang berbeda ini yang membuat peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan variable daya tarik iklan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan populasi SDN Karang 

Pawulang 1 Bandung yang pernah menyaksikan iklan Pepsodent yang 

berjumlah 168 pelajar. Teknik yang pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dengan skala likert. Teori yang digunakan Daya Tarik Iklan, 

Citra Merek dan teori penghubungnya menggunakan teori Elaboration 

Likelihood Model. Hasil dari penelitian ini menunjukan terdapat 

pengaruh yang signifikan dari daya tarik iklan Pepsodent terhadap 

pembentukan citra merek. Peneliti melihat pola pikir dalam penelitian 

ini, penggunaan teori dan membantu memperjelas bahwa daya tarik 

pesan dapat mempengaruhi keputusan pembelian terhadap penelitian 

saya. 

d.  “Pengaruh Daya Tarik Pesan Iklan di Jejaring Sosial terhadap Minat 

Beli pada Perempuan merupakan penelitian yang dilakukan oleh 

Dhyah Ayu Retno mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. Penelitian ini pada studi Eksplanatif Daya Tarik Pesan 

Iklan Zalora di Facebook-Fanpage. Iklan adalah salah satu alat 

promosi yang digunakan perusahaan untuk memberikan daya tarik, 

menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan pembeli sasaran 

atau masyarakat. Zalora Indonesia menggunakan facebook fanpage 

dapat menarik minat beli perempuan pada dewasa muda. Facet Model 
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of Effect menjadi teori acuan pada penelitian ini yang menjelaskan 

bagaimana sebuah iklan yang efektif menciptakan enam tipe respon 

konsumen, yaitu dengar/melihat, merasakan, berpikir/memahami, 

percaya, terhubung, dan bertindak/berbuat. Responden dalam 

penelitian ini adalah perempuan berusisa 18-30 tahun yang mempunyai 

akun facebook dan menyukai facebook fanpage dari Zalora Indonesia. 

Menggunakan rumus slovin dan diperoleh 100 orang dengan populasi 

642.861 akun. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang 

signifikan. Peneliti melihat pola pemikiran dari penelitian ini, melihat 

hasil yang di dapatkan untuk memperjelas daya tarik pesan memiliki 

efek untuk mempengaruhi minat beli konsumen terhadap penelitian 

saya. 

e. Penelitian berjudul Impact Of Online Digital Communication on 

Costumer Buying Decision ditulis oleh Rohan Samson pada tahun 

2014. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

keefektifan komunikasi digital online sebagai media pemasaran 

sehubungan dengan dunia industry otomotif – terkhusus segmen mobil 

penumpang. Dasar dari penelitian ini adalah peningkatan yang tajam 

dalam penggunakan aplikasi internet dan mobile sebagai sumber 

informasi. Memaksa produsen mobil untuk juga menggunakan 

teknologi ini sebagai sarana komunikasi guna menghasilkan cara baru 

yang kreatif untuk menarik perhatian pasar yang lebih luas. Sehingga 

diperlukan uji efektifitas sehubungan dengan pemasaran dalam 
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industry mobil. Penelitian ini menggunakan metodelogi kuantitatif 

dengan memberikan kuisioner kepada 100 sampel responden yang 

berusia 25 tahun keatas. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

meskipun sebagian besar orang mencari informasi melalui komunikasi 

digital online namun iklan televisi dianggap sebagai kata kunci yang 

paling berperan dalam mendorong calon pembeli ke showroom. 

Sehingga dapat disimpulkan meskipun komunikasi digital online 

adalah alat yang ampuh dalam menyampaikan informasi kepelanggan, 

namun media ini belum menjadi media yang paling luas dan 

berpengaruh. Penelitian ini membantu memperjelas bagaimana sosial 

media digunakan untuk alat komunikasi dengan konsumen terhadap 

penelitian saya. 

f. Interaktivitas sebagai Strategi Mediated Communication pada Fans 

Pages Strarbucks Coffee Indonesia merupakan jurnal yang dibuat oleh 

Kheyene Molekandella Boer pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus 

pada pperusahaan Starbucks Coffee Indoensia yang belum mengetahui 

dengan benar bagaimana mengelola interaktivitas dengan konsumen. 

Metode yang digunakan adalah peneliti mengambil empat postingan 

Starbucks Coffee Indonesia kemudian melakukan pengamatan 

interaktivitas. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa admin tidak 

aktif dalam menjawab semua pertanyaan,  terdapat komentar negative 

dan netral yang menunjukan bahwa tidak semua audience menyukai 

dan setuju terhadap postingan. Penelitian ini membantu memperjelas 
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penggunaan interaktifitas pada media baru dan penggunaan-

penggunaan teori.  

 

Penelitian ini mempunyai kelebihan pada objek penelian yaitu new media 

(Instagram). Dengan menggunakan model sikap terhadap iklan, model Perilaku 

Konsumen Francesco Nicosia dan teori Generasi berkaitan dengan segmentasi 

akun Instagram yaitu terutama generasi Millenium.  

 

1.5.3. Variabel Penelitian 

a. Daya Tarik Emosional 

Daya Tarik Emosional (Morissan, 2010:345) adalah daya tarik yang terkait 

atau berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi konsumen dalam 

pembelian suatu produk. Motif pembelian konsumen bersifat emosional 

karena perasaan terhadap merek lebih penting daripada pengetahuan yang 

dimiliki terhadap merek. Daya tarik iklan dalam hal ini ditunjukan 

bedasarkan kondisi psikologi atau perasaan yang ditunjukan, baik kepada 

konsumen sendiri (minat dan ketertarikan) dan juga kepada hal-hal yang 

lebih berorientasi sosial (status atau pengakuan).  

Menurut Kamp dan Macinnis (Morissan, 2010:346), iklan dalam daya 

tarik emosional berusaha menggambarkan karakter dari orang-orang yang 

mengalami atau menerima manfaat emosional setelah menggunakan 

produk. Iklan menggunakan daya tarik emosional akan lebih diingat 

dibandingkan iklan yang tidak memiliki daya tarik emosional. Iklan 



19 
 

 
 

digunakan untuk mempengaruhi konsumen terkait dengan pengalaman 

yang dapat mereka rasakan ketika menggunakan suatu produk.  

Daya tarik pesan (Ferrinnadewi, 2008: 108-109) seperti perasaan 

takut dan humor (fisik, sosial) digunakan untuk mengubah sikap 

konsumen. Selain itu daya tarik emosional juga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan iklan untuk menarik dan mempertahankan 

banyak perhatian, mendorong konsumen untuk menyukai, dan mendorong 

konsumen untuk ingat pada iklan. Akun Precious Party Planner menarik 

konsumen menggunakan daya tarik emosional melalui foto, video, dan 

pengemasan melalui feeds Instagram.  

Isi dalam pesan juga berkaitan dengan kemasan isi pesan yang 

menarik (Barata, 2004:60). Isi pesan harus dapat mempengaruhi emosi 

khalayak sehingga dapat menjadi pendukung daya tarik agar semakin kuat. 

Misalnya menggunakan visualisasi dan audio yang memungkinkan dilihat 

banyak khalayak. Kreatifitas berupa warna, kontras, sharp,  feeds 

(penataan), logika biner (kiri/kanan, mirip/tidak mirip, benar/tidak benar, 

setuju/tidak setuju, dll) yang juga dapat mengalihkan perhatian untuk 

menstimulasi perasaan konsumen.   

Daya tarik emosional dapat diartikan sebagai kesukaan dan kesamaan 

konsumen yang menerima manfaat emosional terkait dengan dari produk 

atau isi-kemasan pesan.  

Desain yang menarik misalnya e-poster di buat oleh pihak Precious 

Party Planner berkaitan dengan sisi afeksi khalayak atau konsumen. 
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Desain tersebut termasuk kreatifitas yang telah di bahas di atas. 

Penggunaan jenis media lain yaitu video menyediakan format multimedia 

(suara, gambar bergerak, gambar diam, effect, dll) bertujuan untuk 

menstimulasi komunikasi timbal balik baik dari sisi Precious Party 

Planner atau konsumen.  

 Daya Tarik Emosional dapat diukur dengan indikator yaitu: 

1. Kesukaan (Likability) terhadap pesan, produk, promo, feeds in photo, 

kontinuitas posting, citra, dan eksistensi. 

2. Kesamaan (Similarity) terhadap produk, genre (karakteristik), 

aktualisasi diri dengan alasan personal/keterlibatan personal. 

b. Interaktivitas Komunikasi 

Menurut Rafaeli (Lievrouw&Livingstone,2006:205) Interactiviti 

adalah percakapan/komunikasi baik secara tatap muka atau komunikasi 

yang melalui proses mediasi seperti sistem komunikasi yang bersifat dua 

arah, komunikasi teks (dengan eletronik), dan beberapa program games 

interaktif. Interaktiviti ada juga dalam media tradisional, misalnya 

komunikasi yang terjadi anatra khalayak pada editor, acara talkshow, 

program partisipasi program oleh khalayak. 

Menurut McMillan (Lievrouw&Livingstone,2006:205) terdapat 3 

jenis interaktiviti dalam lingkungan new media: 

a. User to User interactivity 

adalah interaksi antara pengguna dengan penggina. Makin tinggi 

kontrol pengguna dan makin arah komunikasi bersifat dua arah 
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maka akan menghasilkan feedback/umpan balik dan isi saling 

menguntungkan, semakin rendah dari kontrol dan arah komunikasi 

maka akan menghasilkan monolog dan dialog responsive/tanggap 

dari pemilik kekuasaan. Featurenya adalah ruangan chat yaitu 

pengalaman interaktif tentang kehadiran dari ruangan chat. 

b. User to document interactivity  

adalah interaksi pengguna dengan dokumen. Makin tinggi level 

kontrol dan sifat khalayak, maka makin menghasilkan                                                                                                                                                                          

konten yang sama sekali tidak dibuat oleh khalayak contoh 

majalah/koran online; dan konten yang hanya disesuaikan (content 

on demand). Makin kontrol tinggi oleh khalayak pada konten dan 

makin aktif sifat khalayak maka menghasilkan pertukaran konten 

(pada bulletin board) dan konten dibuat bersama (co created 

content) oleh semua partisipan. Featurenya adalah review 

elanggan yang memiliki pengalaman keberlanjutan dari 

interaktifitas dalam situs dengan menggunakan customer review 

dan perturakan interaktif terjadi ketika khalayak memposting 

produk/jasa. 

c. User-to System  

adalah interaksi pengguna dengan sistem. Makin tinggi center 

kontrol oleh manusia dan makin sifat transparansi/kejelasan 

program (sistem) maka makin menghasilkan interkasi manusia dan 

flow yang tinggi (flow adalah persepsi menyenangkan dan 
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perasaan tertantang atas kontrol komputer karena pasword teks 

yang bisa mengeblok hubungan komputer). Makin rendah kontrol 

manusia dan makin manghasilan interkasi berdasarkan komputer 

dan feature adaptasi atas kontrol dari komputer sebagaimana 

sistem games dan sistem edukasi yang memungkinkan baik 

komputer atau user untuk beradaptiasi satu sama lain.  Feature 

interaksinya adalah web yang menyuruh kita untuk mengisi form 

yang membuat pengalaman kepercayaan bahwa sistem formulir 

web tersebut akan menghasilkan respons baik dari komputer atau 

pengguna; dan pertukaran interaktif teradi ketika adanya pengisian 

formulir. 

Pada intinya ciri khas utama dari interaktiviti adalah feature 

interaktiviti, pengalaman dalam pikiran (perceived) interaktiviti dan 

pertukaran (exchange) interaktiviti (Lievrouw&Livingstone,2006:207). 

Interactivity feature disini bukan di feature teknologi tapi pengalaman 

pada teknologi tersebut, feature pesan apa yang terkandung dalam pesan 

termasuk pemahaman tentang interaktifitas berdasarkan fungsinya seperti 

kontrol pengguna dan partisipasi. Perceived interactivity adalah 

interaktifitas dapat dilihat dari tanggapan mengenai kualitas pengalaman 

pengguna yang berhubungan dengan interaktifitas. Exchange interactivity 

dapat diukur dengan kesesuaian (relatedness) dalam pertukaran informasi 

antara pengguna, pertukaran komunikasi saling-menguntungkan. 
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Penelitian ini berfokus pada penelitian interaktifitas user to user 

melalui media sosial Instagram, Whatsapp, dan Line. Maka interaktivitas 

komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah percakapan/komunikasi antara 

pengguna dengan pengguna, baik secara tatap muka atau komunikasi yang 

melalui proses mediasi seperti sistem komunikasi yang bersifat dua arah, 

komunikasi teks (dengan eletronik) dengan ciri interactivity feature, 

perceived interactivity, dan exchange interactivity.  

Interaktivitas komunikasi menjadi penting untuk Precious Party 

Planner karena membantu proses evaluasi konsumen sebelum melakukan 

pembelian melalui respon yang cepat, dan responsif pelaku bisnis dalam 

memberikan solusi konsumen. Selain itu, melalui komunikasi ini, 

konsumen dapat mencari informasi lebih dalam mengenai Precious Party 

Planner, seperti paket-paket yang ditawarkan atau harga.  

Interaktifitas komunikasi dapat diukur dengan indikator yaitu: 

1. Komunikasi bersifat dua arah. 

2. Interactivity feature: Tanggapan mengenai pengalaman pengguna 

dalam memakai feature teknologi tersebut 

3. Perceived interactivity: tanggapan mengenai kualitas pengalaman 

pengguna yang berhubungan dengan interaktifitas 

4. Exchange interactivity : kesesuaian (relatedness) dalam pertukaran 

informasi antara pengguna, pertukaran komunikasi saling-

menguntungkan 

  



24 
 

 
 

 

c. Minat Beli 

Minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk (Hasan, 2013:173). Minat beli 

merupakan sikap mengkonsumsi, terjadi ketika sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan. Hal ini, konsuemen menunjukan 

adanya keinginan, perhatian dan ketertarikan, pengambilan keputusan 

produk/jasa untuk melakukan pembelian. Minat beli dapat dipengaruhi 

oleh faktor eksternal ataupun internal.  

Minat beli dapat diukur dari: 

1. Tingkat ketertarikan terhadap suatu produk/jasa. 

2. Tingkat ketertarikan untuk mengetahui suatu produk/jasa 

3. Tingkat ketertarikan  untuk menggunakan suatu produk/jasa 

 

1.5.4. Kaitan Antar Variabel  

Hubungan Antara Daya Tarik Emosional dan Interaktifitas Komunikasi 

dengan Minat Beli Konsumen sebagai Generasi Z 

Daya tarik emosional dapat diartikan sebagai kesukaan dan kesamaan 

konsumen yang menerima manfaat emosional terkait dengan dari produk atau isi-

kemasan pesan. 

Interaktivitas komunikasi adalah sebuah percakapan/komunikasi antara 

pengguna dengan pengguna, baik secara tatap muka atau komunikasi yang 

melalui proses mediasi seperti sistem komunikasi yang bersifat dua arah, 
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komunikasi teks (dengan eletronik) dengan ciri interactivity feature, perceived 

interactivity, dan exchange interactivity.  

Minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen 

untuk membeli produk (Hasan, 2013:173). Minat beli merupakan sikap 

mengkonsumsi, terjadi ketika sebelum keputusan membeli benar-benar 

dilaksanakan.  

Peneliti menjelaskan hubungan keterkaitan antara variabel interaktifitas 

komunikasi dengan minat beli menggunakan Model Sikap Terhadap Iklan. Model 

sikap terhadap ikan membantu memahami dampak iklan atau sarana promosi lain 

(seperti katalog) pada sikap konsumen terhadap berbagai produk atau merek 

tertentu (Schiffman dan Kanuk, 2008:231).  

Jika dikaitkan dengan teori, teori ini mengasumsikan bahwa konsumen akan 

membentuk sikap (minat beli) terhadap Precious Party Planner setelah melihat 

iklan (terbuka terhadap iklan). Terkait dengan penelitian ini, Precious Party 

Planner menggunakan media sosial Instagram untuk memberikan iklan dengan 

pendekatan daya tarik emosional dengan tujuan dapat mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian. 

Peneliti menjelaskan hubungan keterkaitan antara variabel interaktifitas 

komunikasi dengan minat beli menggunakan Model Perilaku Konsumen 

Komunikasi-Hubungan dari Francesco Nicosia. 

Nicosia (Yuniarti, 2015:70) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan 

konsumen melibatkan firma-firma akan mempengaruhi perilaku konsumen, 
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demikian pula sebaliknya. Tujuannya untuk membangkitkan stimulus dan 

meningkatkan pembelian atau permintaan terhadap satu barang/jasa.  

Model Perilaku Konsumen Komunikasi Hubungan berfokus pada upaya 

perusahaan dapat berkomunikasi dengan konsumen, dan kecendrungan konsumen 

untuk bertindak dengan cara tertentu dalam keputusan membeli sebuah produk 

(Hasan, 2013:185). Perusahaan dan konsumen terhubung satu sama lain, 

perusahaan mencoba mempengaruhi konsumen dan konsumen mempengaruhi 

perusahaan dengan keputusan melalui empat tahap hubungan, yaitu: 

1. Perusahaan melakukan komunikasi dengan konsumen. 

2. Pencarian informasi dan evaluasi.  

3. Muncul motivasi  

4. Keputusan pembelian.  

Jika dikaitkan dengan teori, teori ini mengasumsikan bahwa konsumen akan 

menentukan sikap setelah melakukan komunikasi dengan Precious Party Planner. 

Sikap tersebutlah yang akan mendorong konsumen untuk melakukan pencarian 

informasi dan mengevaluasi terhadap informasi yang didapat. Hasil dari proses 

tersebutlah yang mendorong motivasi konsumen kemudian keputusan pembelian. 

Terkait penelitian ini, konsumen yang akan melakukan pemesanan jasa Precious 

Party Planner atau mencari informasi mengenai paket/harga akan melakukan 

komunikasi interaktif melalui direct message Instagram, Line, dan Whatapp. 

Komunikasi interaktif ini diharapkan dapat mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian. 
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Penelitian ini dilakukan kepada Generasi Z yang juga merupakan segmentasi dari 

konsumen Precious Party Planner. Generasi Z 

(https://www.jmu.edu/recreation/_files/presentations/gen-z-social-media.pdf) 

merupakan generasi yang lahir pada pertengahan tahun 90an sampai dengan tahun 

2012, mempunyai orangtua yaitu generasi X dan merupakan anak-anak yang 

masih muda ketika kejadian 9 september. Generasi ini mempunyai kecerdasan 

teknologi (selalu ada handphone/smartphone, social media, cenderung multi-

tasking). Generasi ini mencari kepuasan instan (google sebagai sumber 

informasi), tertarik pada kecompleksan misalnya solusi permasalahan. Generasi Z 

menjadi pihak yang memberi pengaruh (influencer) melalui alat publikasi sendiri 

(tumblr, twitter, blogger, Instagram, youtube, ect) dan memiliki kecendrungan 

percaya pada teman dan rekomendasi keluarga dibandingkan iklan. Generasi Z 

cenderung tidak aktif secara fisik melainkan aktif melalui social media. Generasi 

Z ini menjadi khalayak sekaligus konsumen dari akun Instagram Precious Party 

Planner sebagai New Media. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa variabel : 

a. Daya tarik emosional memiliki hubungan dengan minat beli 

…………………………………………………………………………(H1)  

b. Interaktifitas komunikasi memiliki hubungan dengan minat beli 

…………………………………………………………………………(H2) 
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Secara singkat dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut: 

Gambar 1.9 

Kerangka Berfikir 

 

  
Daya Tarik 

Emosional 

Interaktivita

s komunikasi 

Minat 

Beli 
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1.6 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat hubungan postitif daya tarik emosional dengan minat beli 

konsumen. 

2. Terdapat hubungan positif interaktifitas komunikasi dengan minat beli 

konsumen. 

Uji hipotesis dilakukan berdasarkan keterangan di bawah ini : 

Ho :  = 0 ; tidak ada hubungan antara variabel terikat Y dengan variable 

bebas X 

Ha :    0; ada hubungan antara variable terikat Y dengan variable bebas 

X 

 

1.7 Definisi Konseptual & Operasional 

1.7.1. Definisi Konseptual 

1.7.1.1 Daya Tarik Emosional 

Daya tarik emosional dapat diartikan sebagai kesukaan dan 

kesamaan konsumen yang menerima manfaat emosional terkait 

dengan dari produk atau isi-kemasan pesan. 

1.7.1.2 Interaktivitas Komunikasi  

Interaktivitas komunikasi adalah sebuah percakapan/komunikasi 

antara pengguna dengan pengguna, baik secara tatap muka atau 

komunikasi yang melalui proses mediasi seperti sistem komunikasi 

yang bersifat dua arah, komunikasi teks (dengan eletronik) dengan 
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ciri interactivity feature, perceived interactivity, dan exchange 

interactivity.  

1.7.1.3 Minat Beli 

Minat beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk.  Konsuemen menunjukan 

adanya keinginan, perhatian dan ketertarikan, pengambilan 

keputusan produk/jasa untuk melakukan pembelian. 

 

1.7.2. Definisi Operasional 

1.7.2.1. Daya Tarik Emosional 

a. Kesukaan (Likability) terhadap pesan, produk, promo, feeds in photo, 

kontinuitas posting, citra, dan eksistensi. 

b. Kesamaan (Similarity) terhadap produk, genre (karakteristik), 

aktualisasi diri dengan alasan personal/keterlibatan personal. 

1.7.2.2. Interaktivitas Komunikasi 

a. Komunikasi bersifat dua arah. 

b. Interactivity feature: Tanggapan mengenai pengalaman pengguna 

dalam memakai feature teknologi tersebut 

c. Perceived interactivity: tanggapan mengenai kualitas pengalaman 

pengguna yang berhubungan dengan interaktifitas 

d. Exchange interactivity : kesesuaian (relatedness) dalam pertukaran 

informasi antara pengguna, pertukaran komunikasi saling-

menguntungkan  
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1.7.2.3. Minat Beli 

a. Tingkat ketertarikan terhadap suatu produk/jasa. 

b. Tingkat ketertarikan untuk mengetahui suatu produk/jasa. 

c. Tingkat ketertarikan  untuk menggunakan suatu produk/jasa.   
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1.8 Metode Penelitian 

1.8.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan tipe 

eksplanatif asosiatif (Sugiyono, 2004:11) yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.  Variabel 

bebas dari penelitian ini adalah terpaan daya tarik emosional dan 

interaktivitas komunikasi. Variabel terikat dari penelitian ini adalah minat 

beli. 

1.8.2. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2010:115). Wilayah generalisasi adalah kesimpulan wilayah dari 

karakteristik yang peneliti tetapkan. Populasi pada penelitian ini adalah 

followers dari akun Instagram Precious Party Planner 

(https://www.instagram.com/mglpartyplanner/) yang pernah menghubungi 

Precious Party Planner melalui Line/WhatsApp/direct message Instagram 

dengan jumlah 80 responden pada bulan November-Maret.. 

1.8.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data ordinal. Data terbagi menjadi 4 

skala linkert yaitu misalnya : 

a. Sangat tidak setuju/tidak suka/sangat tidak baik dengan skor 1 

b. Tidak setuju/kurang suka/tidak baik dengan skor 2 
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c. Setuju/suka/baik dengan skor 3 

d. Sangat setuju/sangat suka/sangat baik dengan skor 4 

Skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2010:132).  

1.8.4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dari kuisioner dengan 

pertanyaan tertutup dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli, tidak melalui 

perantara atau diambil langsung dari narasumber.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara 

atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, data instagram 

account business, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

1.8.5. Alat Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang langsung diberikan ke pengumpul data (Sugiyono, 

2010:402). Dalam penelitian ini data primer adalah data yang penulis 

peroleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden, yaitu followers akun 

Precious Planner.  

 

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data 

1.8.7.1. Editing 
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Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali 

kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk mengetahui apakah 

kuesioner tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk 

keperluan proses berikutnya. Lewat editing ini, peniliti berharap akan 

dapat meningkatkan mutu kebaikan (realibilitas) data yang hendak 

diolah dan dianalisa. Editing dilakukan terhadap rekaman jawaban 

yang telah dituliskan ke dalam kuesioner oleh para peneliti lapangan 

pencari data. 

1.8.7.2. Coding 

Coding (pengkodean) data adalah usaha mengklasifikasi jawaban-

jawaban pada responden menurut macamnya, Klasifikasi itu dilakukan 

dengan jalan menandai masing-masing jawaban itu dengan tanda kode 

tertentu, lazimnya dalam bentuk angka. 

1.8.7.3. Tabulasi 

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan 

cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan 

analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data 

yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam 

proses analisis data. 

1.8.7.4. Analisa Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hipotesis 

asosiatif/hubungan (korelasi) yang akan diuji menggunakan statistic 

Korelasi Kendal Tau yang dibantu dengan program SPSS. Hal ini 
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dilakukan dengan pertimbangan data penelitian merupakan data 

ordinal. Korelasi ini digunakan untuk menunjukkan atau mengetahui 

apakah cukup kuat atau beralasan bagi kita dalam menyatakan ada atau 

tidaknya hubungan antar dua variabel. Korelasi Kendall Tau 

digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu hubungan antara variabel 

daya tarik emosional dengan minat beli dan interaktifitas komunikasi 

dengan minat beli. Keseluruhan perhitungan statistic dibantu dengan 

menggunakan program SPSS. 

Patokan untuk mengetahui apakah angka yang dihasilkan signifikan 

atau tidak yaitu dengan menggunakan patokan sebagai berikut 

(Sarwono, 2006:93) : 

1. Jika probabilitas ≤ 0.05 maka diartikan hubungan  kedua 

variabel signifikan atau hipotesis diterima 

2. Jika probabilitas ≥ 0.05 maka diartikan hubungan kedua 

variabel tidak signifikan atau hipotesis tidak diterima 

Penelitian ini juga akan dilakukan uji korelasi. Uji korelasi dilakukan 

dengan tujuan untuk menunjukan kuat atau lemahnya korelasi. Besar 

kecilnya angka korelasi, menentukan kuat atau lemahnya hubungan 

kedua variabel. Patokan angkanyak dikelompokan sebagai berikut 

(Sarwono, 2006:87): 

1. 0,00 sampai dengan 0,25 korelasi memiliki keeratan  sangat 

lemah atau tidak ada. 

2. 0,26 sampai 0,50 korelasi memiliki keeratan cukup. 
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3. 0,51 sampai 0,75 korelasi memiliki keeratan kuat. 

4. 0,76 sampai 1 korelasi memiliki keeratan sangat kuat. 

 

1.8.7.5. Uji Validitas dan Realibilitas  

1.8.7.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah, atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Sugiyono (2010:348), 

bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.  

Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 

table untuk degree of freedom (df) = n- k dengan alpha 0,05. 

Apabila nilai rhitung lebih besar dari r-tabelnya dan nilai r positif 

maka kuesioner tersebut dikatakan valid, begitu pula sebaliknya 

apabila r-hitung lebih kecil dari rtabelnya maka kuesioner 

dikatakan tidak valid (Ghozali, 2011:53) 

1.8.7.5.2. Uji Realibilitas 

Reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan yang 

diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan (Bungin, 2005:106). Pengujian reliabilitas ini diukur 

dengan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Menurut Sekaran 
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(Priyatno, 2009:172), reliabilitas < 0.6 adalah kurang baik, 0,7 

dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik. 

 


