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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era 

revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial 

intelligence, big data, robotic, dan lain-lain serta dikenal dengan Fenomena 

disruptive innovation (http//sumberdaya.ristekdikti.go.id). Revolusi Industri 

4.0 ini mengintregasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. 

Dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerapannya tidak lagi 

memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan 

konsep otomatisasi. Kehadiran internet memberikan perubahan dalam 

kehidupan manusia, berkat internet semua hal yang awalnya terasa jauh 

menjadi lebih dekat dan mudah mulai dari transportasi, pendidikan, 

komunikasi, bisnis dan hampir semua bidang. Fenomena dissuptive 

innovation, (http//sumberdaya.ristekdikti.go.id). 

Internet awalnya adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang 

mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research 

Project Agency Network). Tujuan dibangunnya sebuah Internet adalah untuk 

keperluan militer. Pada masa tersebut Departemen Pertahanan Amerikat 

membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan 

komputer di daerah penting untuk mengatasi masalah bila suatu saat terjadi 

serangan nuklir dan digunakan untuk menghindari terjadinya informasi 

terpusat, karena jika semua informasi terpusat akan mudah dihancurkan bila 

terjadi perang.  Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. 

Jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyubang Network, 

dimana semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong sangat terasa 
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diantara para pelakunya. Berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada 

perkembangan yang terasa lebih komersial dan individual sebagian aktivitas, 

yang melibatkan perdagangan Internet sejak 1988, awal pengguna Internet di 

Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan Compuserve (AS), untuk 

mengakses internet, Sumber:https://id.wikipedia/Sejarah_Internet_Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibasuri (2020) menyatakan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Perceived Ease Of Use 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Attitude To 

Use konsumen batik Lampung dalam belanja digital. Manfaat yang dirasakan 

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan sikap menggunakan batik 

konsumen Lampung dalam belanja digital dan E-Trust memiliki hubungan 

positif dan signifikan dengan sikap menggunakan batik konsumen Lampung 

dalam belanja digital. Sementara itu, menurut Wibasuri (2018) menyatakan 

bahwa sekitar dari setengah pengguna internet telah membeli produk atau 

layanan melalui internet, 60% pencari informasi online akhirnya membeli 

secara ofline di industri pariwisata 68% pembeli E-tourism tidak membeli 

melalui internet tetapi mngunakan beberapa saluran untuk membeli produk 

pariwisata mereka (Phocuswright, 2005).  

Pengguna internet di Indonesia tercatat mengalami peningkatan di tahun 2018 

lalu. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna 

internet di Indonesia tumbuh 10,12 persen. Menurut Sekjen APJII, Henri 

Kasyfi, survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan margin of error 1,28%. 

Data ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Menurut Henri, 

dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 

171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8%, yang sudah terhubung ke internet. Angka 

meningkat dari tahun 2017 dari penetrasi internet di Indonesia yang tercatat 

54,86 persen (Sumber:https://tekno.kompas.com/read/apjii-jumlah-pengguna-

https://id.wikipedia/Sejarah_Internet_Indonesia
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internet-di-indonesia-tembus-171-juta). Berikut ini merupakan gambaran data 

jumlah pengguna sosial media di Indonesia, sebagai berikut: 

 

Sumber: https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian 

Gambar 1.1: Jumlah Penggunaan Social Media Di Indonesia, 2019. 

Berdasarkan dari gambar 1.1 diatas yang merupakan data trend pengguna 

internet dan media sosial 2019 di Indonesia menurut survei yang dilakukan 

oleh Hootsuite (We are social) menunjukkan bahwa jumlah pengguna media 

sosial di Indonesia meningkat dengan total populasi (jumlah penduduk), 

sebanyak 268,2 juta (naik 1% atau sekitar 3 juta populasi dari tahun 2018). 

Pengguna Mobile Unik: 355.5 juta (turun 19% atau sekitar 83 juta dari tahun 

2018). Pengguna Internet: 150 juta (naik 13% atau sekitar 17 dari tahun 

2018). Pengguna Media Sosial Aktif: 150 juta (naik 15% atau sekitar 20 dari 

tahun 2018). Pengguna Media Sosial Mobile: 130 juta (naik 8.3% atau sekitar 

10 dari tahun 2018).  

 

Dengan melihat hasil jawaban dari hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Hootsuite (we are social) menunjukkan 

bahwa adanya sebuah fenomena yang terjadi saat ini bahwa meningkatnya 

pengguna Internet dan pengguna media sosial di Indonesia dari tahun ke 

https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian
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tahun. hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 

meningkatnya pelaku bisnis yang melakukan penjualan produk atau jasa nya 

melalui media sosial untuk mempromosikan produk ataupun jasa, dan faktor 

lainnya siapapun dapat mengaksesnya  dan memanfaatkan media sosial ini 

secara gratis.  

Pemasaran modern saat ini menjadikan kepuasan pelanggan sebagai pilar 

utama dalam menjalankan bisnis untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Pelanggan yang terpuaskan oleh perusahaan menjadi aset 

besar untuk kelangsungan hidup perusahaan (Wibasuri, 2019). Pada dasarnya 

media sosial dapat dianggap sebagai tempat untuk berkomunikasi, 

bersosialisasi, mengupload foto dan video social media juga lebih mudah 

dalam terhubung ke berbagai orang di belahan dunia, dan dapat menjalin 

hubungan pertemanan. Seperti halnya para wisatawan domestik nusantara 

yang menulis pengalaman wisata mereka, apabila mereka merasa 

excited (sangat puas) ke media sosial (facebook, twitter, instagram), blog 

pribadi dan chatting di forum yang dapat dilihat oleh kolega-koleganya yang 

tentu tidak terbatas ruang dan waktu dari luar negeri (Yusendra, 2015). 

Didalam social media seperti facebook, Youtube, Instagram, whatsapp, 

telegram dan lain-lain, tidak hanya dijadikan alat untuk berkomunikasi, 

upload foto dan video saja, akan tetapi sekarang banyak para pembisnis 

menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi bisnis mereka.  

Menurut Venkatesh (2012:161) mendefinisikan bahwa “habit could be ar- 

ticulated as the degree to which individuals are willing to act auto- matically 

because of learning”. Kemudian menurut Alalwan (2018) menambahkan 

bahwa “Based on their daily interaction with social media platforms, people 

are more likely to have a habitual behaviour toward such platforms as well as 

most of the marketing activities posted on them.” Dari kedua pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang individu akan melakukan transaksi 
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atau kegiatan pemasaran karena kebiasaan interaksi dengan media sosial yang 

digunakannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alalwan bahwa social 

media advertising dapat memberikan dampak untuk konsumen melakukan 

keputusan pembelian, dengan melalui bebearapa cara untuk menggunakan 

social media advertising yaitu melalui kegiatan didalam model conseptual 

tersebut: (interactivity, perceived relevance, informativness, habit, performa 

expectancy, hedonic motivation).  

Social media advertising adalah bentuk iklan internet, karena pelanggan 

memiliki persepsi dan pengalaman yang berbeda dalam berinteraksi dalam 

melihat iklan yang disajikan pada media sosial. karena sifat iklan media sosial 

memberdayakan pelanggan untuk memiliki lebih banyak keterlibatan seperti 

berbagi kembali, berkomentar, memposting, dan belajar menurut laroche, 

Habibi, & Richard, 2017 dalam Alalwan (2018).  

Memurut Jensen (1998) dan Steuer (1992), mendefinisikan interaktivitas 

(Interactivity) sebagai sejauh mana seorang individu dapat mengontrol 

konteks dan informasi platform media. Informativeness didefinisikan Rotzoll 

and Haefner (1990) “Sejauh mana suatu perusahaan memberikan informasi 

kepada konsumen yang memadai berdasarkan pada sesuatu dapat membuat 

pelanggan melakukan keputusan pembelian”. Sedangkan makna Perceived 

Relevance menurut Zhu dan Chang (2016:443) menyatakan bahwa “Sejauh 

mana konsumen menganggap iklan yang dipersonalisasi sebagai yang 

berhubungan dengan diri sendiri atau dalam beberapa cara berperan dalam 

mencapai tujuan dan nilai pribadi mereka”. 

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh penulis pada November 

2019 terhadap 40 responden sehingga mempengaruhi minat beli konsumen 

dalam berbelanja secara online dengan menggunakan media sosial di Bandar 

Lampung, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Kuesioner Hasil Pra Survei 40 Responden 

Tentang Minat Beli Konsumen Dengan Menggunakan Media Sosial 

No Pertanyaan 
Keterangan 

 

Jumlah 

Responden 
Persentase 

1 

Media online yang digunakan 

untuk berbelanja 

Facebook 23 57,5% 

Instagram 14 35% 

Whatsap 3 7,5% 

2 

Barang apa yang pernah dibeli 

secara online. 

Baju 18 45% 

Kosmetik 11 27,5% 

Tas 7 17,5% 

Sepatu 4 10% 

3 

Media elektronik apa yang anda 

gunakan untuk berbelanja 

secara online. 

Smartphone 32 80% 

PC/Laptop 7 17,5% 

Tablet 1 2,5% 

4 
Seberapa sering anda berbelanja 

secara online dalam 1 bulan 

Per 

Bulan 
1-2 kali 100% 

5 

Siapakah yang paling berperan 

dalam memutuskan pembelian 

online 

Diri Sendiri 32 80% 

Orang Tua 5 12,5% 

Kawan 3 7,5% 

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2020. 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas adalah data kuesioner hasil jawaban 

40 responden yang dilakukan pada saat pra-survei penelitian ini menunjukkan 

bahwa media sosial yang digunakan oleh responden untuk berbelanja melalui 

online, yaitu dengan menggunakan media sosisal Facebook, sebanyak 23 

responden. Melalui media sosial Instagram, sebanyak 14 responden, dan 

melalui media sosial Whatsap, sebanyak 3 responden. Sedangkan hasil 

jawaban responden untuk pertanyaan mengenai jenis produk barang yang 

paling banyak dibeli secara online yaitu; konsumen membeli produk Baju, 

terbanyak 18 responden, yang membeli produk Kosmetik, sebanyak 11 

responden, yang membeli produk Tas, sebanyak 7 responden dan konsumen 

membeli produk Sepatu, sebanyak 4 responden. 

Kemudian dari hasil jawaban responden mengenaik jenis media elektronik 

yang digunakan untuk berbelanja secara online, yaitu; melakukan pembelian 

menggunakan Smartphone, sebanyak 32 responden, dan PC/laptop sebanyak 
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7 responden, serta tablet sebanyak 1 responden. Dari hasil jawaban responden 

tentang frekuensi seberapa sering konsumen melakukan berbelanja secara 

online dalam 1 (satu) bulan, dari hasil tersebut menunjukkan dari keseluruhan 

responden menyatkan hanya melakukan 1-2 kali dalam melakukan berbelanja 

secara online di media sosial. Dan dari hasil jawaban responden mengenai 

orang-orang yang paling berperan dalam memutuskan untuk melakukan 

pembelian secara online, yaitu; jumlah responden yang menjawab Diri 

Sendiri, sebanyak 32 responden, yang menjawab Orang Tua, sebanyak 5 

responden, dan yang menjawab Kawan, sebanyak 3 responden . 

Dari data hasil pra survey diatas tersebut dapat diketahui dari jawaban 

kuesioner menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalah yang ditemukan 

pihak perusahaan atau pelaku bisnis ternyata masih banyak dalam melakukan 

pengiklan belum menyadari bahwa dampak dari social media advertising 

secara online masih banyak yang belum berhasil dalam membangun konten 

advertising di sosial media telah dibuktikan dari hasil pra surve diatas 

tersebut tentang seberapa seringnya konsumen melakukan berbelanja secara 

online di sosial media dalam satu bulannya. Seluruh konsumen memberi 

jawaban 1-2 kali melakukan belanja secara online di sosial media disetiap 

satu bulannya, yang artinya bahwa konsumen yang menggunakan media 

sosial dalam berbelanja masih cukup rendah dibandingkan dengan kegiatan 

berbelanja secara langsung dengan penjual. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

kepercayan konsumen yang menggunakan media sosial dalam berbelanja 

secara online masih rendah. Akan tetapi Alalwan menggunakan model 

konseptual yang menarik untuk dapat membangkitkan minat beli seseorang 

dalam berbelanja secara online, melalui advertising di social media perlu 

kembangkan secara contiue. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dengan menerapkan model konseptual Alalwan 

tersebut dan dengan melakukan penelitian ini Bandar Lampung. 
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Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengguna internet sebagai media 

digital dalam melakukan belanja secara online dipengaruhi oleh Perceived 

Ease Of Use dan E-Trust konsumen memiliki hubungan positif dan signifikan 

dalam belanja secara online di Lampung. Berikut ini gambar jumlah 

pengguna media sosial instagram di dunia pada tahun 2019, sebagai berikut: 

 
Sumber: https://bukugue.com/negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak  

Gambar 1.2: Grafik Jumlah Pengguna Instagram Di Dunia, 2019. 

Berdasarkan gambar 1.2 diatas merupakan data grafik jumlah pengguna 

media sosial instagram menunjukkan bahwa dari sepuluh negara dengan 

jumlah pengguna instagram terbanyak yaitu: Amerika Serikat, Brasil, India, 

Indonesia, Turki, Russia, Iran, Jepang, Inggris, dan Mexico. Indonesia 

merupakan sebuah negara di kawasan asia tenggara dengan jumlah penduduk 

sekitar 250 Juta Jiwa. Jika melihat kebiasaan warga nya yang tidak bisa lepas 

dari yang namanya internet, tidak mengherankan Indonesia masuk ke posisi 4 

sebagai pengguna Instagram. Jika saja seluruh daerah di Indonesia dapat 

mengakses Internet, maka Indonesia bisa mengalahkan negara negara lain 

dalam hal banyaknya pengguna Instagram. Pengguna Instagram di Indonesia 

adalah sebanyak 56 Juta akun atau sekitar 20% dari total di Indonesia. 

Menurut Fasihatul Muslihah (2018) menyatakan dengan bergabungnya 

Instagram menjadi bagian dari Facebook, memungkinkan teman Facebook 

https://bukugue.com/negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak
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kita mengikuti akun Instagram kita. Makin populer Instagram sebagai 

applikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna 

yang terjun ke bisnis secara online turut mempromosikan produk- produknya 

lewat Instagram dengan semakin populernya media sosial Instagram 

dikalangan masyarakat. Melalui media sosial Instagram produk barang atau 

jasa dapat dipromosikan, sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis 

produk yang mempromosikan, melalui sebuah fitur-fitur untuk menyajikan 

postingan dalam bentuk konten yang dibangun pada media Instagram. 

Instagram sangat memudahkan para pelaku bisnis dalam mempromosikan 

produk barang atau jasa yang dipasarkan. Instagram memiliki 5 jenis konten 

yang bisa jadi ide posting yaitu; dengan menggunakan konten Foto, Video, 

Infografis, Stories, Konten influencur untuk mempromosikan produk/jasa.  

Dengan akun Instagram para pembisnin dapat membangun melalui akun 

personal maupun akun brand untuk di jadikan salah satu tempat berbisnis. 

Setelah melihat periklanan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

pembisnis melalui periklanan dimedia sosial Instagram tersebut untuk dapat 

menginformasikan tentang keunggulan suatu produk merek barang atau jasa, 

agar dapat mudah dipahami dan menyakini seseorang, sehingga dapat 

terdorongnya minat beli konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 

mereka. Pada kenyataanya, sosial media instagram berkembang begitu pesat 

dengan fitur visualnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna 

sosial media. Berbagai foto dan video diunggah dengan berbagai tema mulai 

dari foto diri, makanan, hobi, pemandangan, dengan berbagai teknik editing, 

seolah-olah setiap pengguna berlomba-lomba dapat membuat feeds paling 

menarik dari yang lainnya.  

Menurut Evans, dkk dalam Viny Putri Fauzi (2016) menyatakan bahwa ada 

beberapa social media marketing yang populer dikalangan masyarakat, 

seperti Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit, Youtube, Myspace, Digg, Google 

Plus, Linkedin, Instagram dan masih banyak lainnya. Di setiap sosial media 
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yang digunakan memiliki tata cara pemakaian yang berbeda-beda, seperti 

Instagram misalnya yang hanya dapat membagikan foto dan video yang dapat 

di isi dengan link, keterangan, tag dan hastag. Lain halnya dengan Facebook 

yang memiliki beragam fitur yang dapat dimanfaatkan, seperti pembuatan 

Fanpage, Group, Status Video, Status Link, Status Foto dan lainnya. Teknik 

social media marketing harus dilakukan oleh para pemilik website dan bisnis 

online, dikarenakan teknik social media marketing lebih mudah, murah dan 

efisien. Cara kerja social media marketing dengan membangun area pasar dan 

dengan link website bisnis online yang dibagikan ke berbagai media sosial. 

Dengan banyak media sosial lainnya tetapi instagram tidak kalah populernya.  

Menurut Peter dan Olso (2014:529) menyatakan bahwa minat beli konsumen 

sebagai rencana keputusan atau niat untuk membeli produk atau merek yang 

sama. Minat beli konsumen atau consumer purchase intention adalah 

kejadian yang terjadi ketika konsumen terangsang oleh faktor eksternal yang 

muncul disaat konsumen tertarik dengan melakukan perencanaan dan berniat 

untuk membeli bahkan sampai memutuskan untuk melakukan pembeliannya 

terhadap produk atau merek yang sama. 

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas mengenai tentang bagaimana 

ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian secara online melalui 

sosial media. Hal ini, dapat diketahui bahwa meningkatnya pengguna internet 

dan sosial media dari tahun ke tahun, maka dari hasil pra survey diperoleh 

permasalahan dari ketertarikan dan minat beli konsumen dalam berbelanja 

secara online melalui sosial media dalam sebulan masih rendah. Dari uraian 

diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis 

Dampak Social Media Advertising Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi 

Empiris Pada Instagram). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari hasil riset Alalwan (2015) menyatakan bahwa sikap konsumen pada 

periklanan menggunakan media sosial berpengaruh positif terhadap respon 
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konsumen untuk membeli produk secara online. Dari uraian, maka peneliti 

membuat perumusan masalah penelitian, yaitu:  

1. Apakah Terdapat Pengaruh Habit Terhadap Purchase Intention? 

2. Apakah Terdapat Pengaruh Hedonic Motivation Terhadap Purchase 

Intention? 

3. Apakah Terdapat Pengaruh Informativness Terhadap Performance 

Expectancy? 

4. Apakah Terdapat Pengaruh Informativness Terhadap Purchase Intention? 

5. Apakah Terdapat Pengaruh Interactivity Terhadap Hedonic Motivation? 

6. Apakah Terdapat Pengaruh Interactivity Terhadap Performance 

Expectancy? 

7. Apakah Terdapat Pengaruh Interactivity Terhadap Purchase Intention? 

8. Apakah Terdapat Pengaruh Perceived Relevance Terhadap Performance 

Expectancy? 

9. Apakah Terdapat Pengaruh Perceived Relevance Terhadap Purchase 

Intantion? 

10. Apakah Terdapat Pengaruh Performance Expectancy Terhadap Purchase 

Intantion? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

menggunakan social media instagram. 

1.3.2 Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Social media Instagram. 

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat 

Ruang lingkup tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kota 

Bandar Lampung. 

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai bulan November 

2019 dan diperkirakan selesai bulan Maret 2020. 
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1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah ilmu manajemen pemasaran yang 

meliputi pengiklanan media sosial (social media advertising) dan minat 

beli (purchase intention) konsumen. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Habit Terhadap Purchase Intention. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Hedonic Motivation Terhadap Purchase 

Intention. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Informativness Terhadap Performance 

Expectancy. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Informativness terhadap Purchase Intention. 

5. Untuk Mengetahui Pengaruh Interactivity Terhadap Hedonic Motivation. 

6. Untuk Mengetahui Pengaruh Interactivity Terhadap Performance 

Expectancy. 

7. Untuk Mengetahui Pengaruh Interactivity Terhadap Purchase Intention. 

8. Untuk mengetahui pengaruh Perceived Relevance terhadap Performance 

Expectancy. 

9. Untuk Mengetahui Pengaruh Perceived Relevance Terhadap Purchase 

Intantion. 

10. Untuk Mengetahui Pengaruh Performance Expectancy Terhadap 

Purchase Intantion. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dan bagi peneliti khususnya, yaitu: 

1.5.1 Bagi Instansi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga 
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bentuk menarik minat beli konsumen melalui periklanan di sosial 

media, dan untuk mempertahan keunggulan dalam bersaing. 

1.5.2 Bagi Penulis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan ilmu pemasaran yang telah diperoleh selama dibangku 

kuliah, sehingga dapat di mengimplementasikan secara logis maupun 

secara teoritis dan sistematis dimasa mendatang. 

1.5.3 Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk 

melakukan penelitian di bidang manajemen pemasaran yang terkait 

iklan media sosial Instagram terhadap respon konsumen. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul penelitian ini, maka gambaran 

mengenai sistematika penulisan dalam tiap-tiap bab, yang disusunan, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

variabel - variabel penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode dan jenis penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, 

definisi oprasional variabel, uji persyaratan instrument, uji analisis data, 

metode analisis data dan pengajuan hipotesis. 

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang karakteristik responden, deskriptif data dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, hasil uji 

persyaratan instrument dan analisis data, serta hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 
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BAB V : Simpulan Dan Saran 

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dan bagi pembaca pada umumnya. 

Daftar Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang daftar pustaka atau bahan-bahan yang menjadi 

referensi dalam penyusunan penelitian ini, seperti; buku, jurnal, karya ilmiah, 

artikel atau hasil penelitian sebelumnya. 

Lampiran-Lampiran 

Bab ini menguraikan tentang lampiran-lampiran data-data pendukung yang 

dapat berbentuk gambar, tabel-tabel, formulir atau surat dan lain sebagainya, 

untuk mendukung hasil dan pembahasan penelitian ini.  

 

 

 
 


