
BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 

Per

Latar Belakang Masalah 

kembangan teknologi komunikasi semakin memudahkan 

masyar

sahaan 

sebaga

akat dalam memperoleh berbagai informasi. Informasi yang 

disampaikan dapat melalui berbagai jenis media, salah satunya adalah 

media baru. Contoh media baru seperti telepon genggam yaitu suatu alat 

komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dan fungsi 

menyerupai komputer. Telepon genggam dapat dibawa kemana-mana dan 

semakin canggih yang dikenal dengan smartphone (Turban, 2005). 

Penggunaan Smartphone dan internet dilihat pula oleh peru

i suatu alat untuk beriklan. Iklan yang sudah dilakukan oleh 

perusahaan disusun untuk mempengaruhi atau merangsang sikap khalayak. 

Rangsangan atau stimulus adalah sesuatu yang dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan pada bagian tubuh tertentu (McQuail, 2005). 

Sedangkan iklan sebagai komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk 

menjaga keseimbangan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. 

Penjelasan oleh Philip Kotler bahwa kegiatan pemasaran dengan 

memanfaatkan strategi komunikasi untuk memberikan informasi bagi 

khalayak dengan harapan tercapainya keuntungan suatu perusahaan 

(Kotler, 2009). 
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Salah satu media baru yang dimanfaatkan oleh perusahaan adalah 

Short Message Service yang lebih dikenal dengan sebutan SMS. Kini SMS 

bukan hanya sebagai media pengirim pesan secara personal saja tetapi 

dengan kemajuan teknologi komunikasi dapat mengirim pesan ke banyak 

nomor tujuan dan dapat ditentukan lokasi khalayak yang dimana akan 

dikirimkan pesan. SMS sebagai media promosi yang digunakan untuk 

beriklan agar dapat meningkatkan jangkauan minat beli khalayak ke toko 

ritel yang berada di sekitar Mall. Toko eceran umumnya disebut dengan 

toko ritel yang dicirikan dengan adanya suatu tempat untuk bertemu antara 

konsumen dan produsen saat melakukan transaksi jual beli (Kotler, 2009). 

Toko ritel menyampaikan informasi kepada khalayak melalui SMS 

yang dikirim dengan cara blasting. SMS blasting adalah salah satu jenis 

layanan SMS bersifat satu arah yang dikirim ke banyak nomor tujuan 

dengan sekali kirim dari komputer yang terhubung dengan jaringan 

internet. Jaringan internet dibutuhkan untuk mengetahui lokasi atau 

keberadaan khalayak yang sedang berada di sekitar Mall sehingga sistem 

dapat secara otomatis mengirim SMS kepada khalayak. Oleh karena itu 

toko ritel sering mengirim SMS kepada khalayak yang dinilai sebagai 

customer potential. Mereka merupakan target pasar yang berpotensi untuk 

melakukan pembelian sehingga diberikan pesan berulang-ulang agar dapat 

mempengaruhiminat mereka. 

Belakangan ini toko ritel mengalami masalah diantaranya 

penjualan yang melemah. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya 
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Online shop sebagai kompetitor. Oleh karena itu toko ritel beriklan dengan 

mengirim SMS blasting kepada khalayak adalah untuk meningkatkan 

minat beli. Iklan adalah pesan yang berisi informasi dan bujukan kepada 

orang banyak agar berminat menggunakan suatu barang atau jasa yang 

ditawarkan. Iklan yang efektif dinilai mampu mempengaruhi minat 

khalayak untuk mengkonsumsi suatu produk (Kotler, 2009). Tetapi 

terdapat kesenjangan pada khalayak yang sudah menerima SMS bahwa 

adayang membaca SMS untuk berbelanja ke toko ritel dan ada yang tidak 

tertarik membaca SMS tersebut. 

SMS blasting yang diteliti dalam penelitian ini adalah pesan 

promosi dari Toko ritel jam tangan WatchClub, Matahari Department 

Store, The Body Shop, Toko Aksesoris Stroberi dan Toko Charles & 

Keith. Toko ritel tersebut menjual berbagai produk fashion. Produk 

fashion adalah suatu bentuk barang produksi berupa pakaian, sepatu, tas, 

alat kecantikan atau aksesoris yang dijual sesuai mode di suatu masa dan 

selera masyarakat. Sementara situasi pada pembeli produk fashion di toko 

ritel melemah namun pembeli produk fashion di Online shop terus 

mengalami peningkatan. Diprediksi oleh Databoks bahwa transaksi 

belanja secara digital akan terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2018. 

Peningkatan transaksi belanja secara digital dapat dilihat pada Gambar 1.1 

berikut. 
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Gambar 1.1 : Prediksi Jumlah Transaksi Digital Tahun 2014-2018 

(Sumber : Databoks.com) 

 

Adanya transaksi digital yang meningkat seperti Online shop 

menjadi salah satu pesaing bagi toko ritel. Pengiriman SMS blasting oleh 

toko ritel merupakan salah satu usaha agar toko ritel tetap 

mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan digital yang semakin 

ketat ini. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penjualan toko ritel sepanjang 

Januari 2016 hingga Agustus 2017 turun meskipun kepercayaan konsumen 

membaik. Hal ini terlihat dari data survei penjualan ritel oleh Bank 

Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) pada 

Agustus 2017 turun sebesar 7,29 persen dimana indeks menjadi 202,1 

sedangkan posisi indeks pada Desember 2016 sebesar 218. 
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Gambar 1.2 : Indeks Penjualan Riil dan Tingkat Kepercayaan Konsumen 

(Sumber : Databoks.com) 

Indeks penjualan riil di atas yang dijadikan sebagai salah satu data 

pendukung penelitian yang menunjukkan penjualan di toko ritel melemah. 

Jika penurunan jumlah pengunjung dan minat beli yang lemah terus 

berkelanjutan akan dapat menyebabkan toko ritel tutup, diantaranya sudah 

dialami oleh Matahari Department Store dan beberapa toko produk fashion 

milik PT. Mitra Adi Perkasa (MAP) seperti toko Debenhams dan Lotus di 

Mall Taman Anggrek Jakarta Barat tutup tahun 2017.SMS blasting yang 

digunakan toko ritel ini adalah salah satu cara untuk membantu 

menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Saat ini alat komunikasi yang banyak digemari masyarakat adalah 

smartphone, maka smartphone tersebut dimanfaakan pula oleh perusahaan 

untuk beriklan. Iklan melalui SMS sering dikirim ke smartphone khalayak 

yang sedang berada di sekitar Mall. Gambar 1.3 menunjukkan peningkatan 
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jumlah pengguna smartphone tahun 2016 diprediksi hingga 2019 

mencapai 92 juta orang. 
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Gambar 1.3 : Prediksi Pengguna Smartphone Tahun 2016 – 2019 

(Sumber : Databoks.com) 

 

Pengguna smartphone yang semakin banyak belum tentu banyak 

pula yang menggunakan SMS di smartphone. Gap yang dilihat penulis 

dari penelitian terdahulu serta melalui fenomena SMS promosiini bahwa 

terdapat khalayak yang membaca SMS dan terdapat khalayak yang tidak 

membaca SMS tersebut untuk berbelanja produk fashion ke Toko ritel. 

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Saat ini toko ritel banyak melakukan iklan dengan 

menyampaikan promosi produk secara terus-menerus agar 
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mempengaruhi minat beli khalayak. Adanya sumber informasi atau 

komunikator yang jelas dapat dipercaya akan dapat mengubah 

sikap seseorang yang menerima pesan. Di bawah ini terdapat 

gambar SMS sebagai media promosi, di dalam SMS tersebut sudah 

tercantum sumber informasinya yaitu nama toko ritel. 

   

                                        Gambar 1.4 : SMS promosi dari Matahari Department Store 

 

Kepercayaan khalayak tidak hanya ditujukan kepada 

pengirim pesan sebagai sumber informasi tetapi kepercayaan juga 

dapat ditujukan kepada media yang digunakan dalam 

memperlancar proses komunikasi. Media juga sebagai faktor 

pendukung penyampaian pesan yang efektif dan jelas untuk 

mempengaruhi sikap khalayak. Sikap adalah suatu kecenderungan 

untuk berperilaku dengan cara tertentu sedangkan minat beli adalah 

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian 

(Kotler, 2009).  
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Tabel 1.0 : Daftar Rujukan Penelitian Terdahulu 

Jurnal Teori Variabel Hasil 
1. Analisis 
Efektivitas SMS 
Broadc da 

 
 

pem . (X2), D  dan 

 efektivitas promosi 
lkan EPIC Rate 

1,95 yang b ahwa 

1.Teori 
komunikasi 

1. Variabel Bebas : 
Empati (X1), Persuasi 

Analisis
menghasi

ast Esia pa
an PersepsiSikap d

Mahasiswa Strata
Satu Institut 
Pertanian Bogor. 
Oleh Tri Atmojo 
Purnomo (2010). 

asaran ampak (X3)
ikasi (X4).Komun  

erarti b
secara keseluruhan 
penerapan SMS Broadcast 
Esia cukup efektif dalam 
mempromosikan 
produknya.  

2.Efektivitas 
model EPIC. ikap 

Konsumen (Y2). 

2. Variabel Terikat : 
Persepsi (Y1) dan S

2. Pengaruh Sikap
Pengguna Produk 
PT.Telkomsel pad

 

a 
S 

 
) 

 bahwa 
Efektivitas Iklan SMS 

ngaruh X1 
% 

 

Efektifitas Iklan SM
di Fakultas 
Komunikasi dan 
Bisnis Universitas 
Telkom. 
Oleh Muhammad
Zakiy Akram (2011

1.Teori 
pemasaran. 

1. Variabel Bebas : 
Sikap Konsumen (X). 

Hasil penelitian 
menunjukkan

adalah efektif. Pe
terhadap Y sebesar 68,83 
terhadap iklan SMS dan
pengaruh X2 terhadap Y 
sebesar 69,78 %. 

2.  
Efektivitas 
model EPIC. 

 

(Y). 

2. Variabel Terikat :
Efektivitas Iklan SMS 

3. Pengaruh  Social 

 2014) 

Stimulus 
Response 
Theory. 

1. Variabel Bebas : 
Iklan dalam social 
media (X). 

n variabel 
X pada Y dengan  nilai R 
square atau koefisien 

 

Media Terhadap 
Proses Pengambilan 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen. 
Oleh Karlita 
Darmastuti (

Terdapat hubunga

determinasi pada penelitian 
ini adalah 0,248. Nilai 
tersebut menunjukkan 
bahwa iklan dalam social 
media hanya berpengaruh 
sebesar 24,8% terhadap
keputusan pembelian 
konsumen.  

2. Variabel Terikat :
Pengambilan keputusa
pembelian (

 
n 

Y). 

4. Pengaruh Iklan 
OLX.CO.ID di 
Televisi Terhadap  

 

Stimulus 
Response 
Theory. 

1. Variabel Bebas : 
Iklan Olx.co.iddi 
Televisi (X). ual 

 
, 
r 

Minat Jual Beli 
Online. 
Oleh Ahmad Riyadi
(2014) 

IklanOlx.co.id di televisi 
secara signifikan 
mempengaruhi minat j

onlinebeli  mahasiswa 
jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas dakwah dan 
Komunikasi UIN Alauddin
Makassar. Meski demikian
pengaruhnya hanya sebesa
10,1% . 

2. Variabel Terikat :
Minat Jual Beli  (Y

 
). 

5.  Hubungan Antara 
Efektifitas Media 
Sosial Instagram 

New Media. 1. Variabel Bebas (X) : 
Efektivitas Media Sosial 
Instagram. 

dengan Minat Beli 
Sepatu Sneaker. 
Oleh Muhammad 
Fandi Septiawan 
(2016) 

Terdapat hubungan variabel 
X terhadap Y sebesar 
61,4%. Hubungan 
Efektifitas Media Sosial 
Instagram dengan Minat 
Beli Sepatu Sneaker 
bersifat positif dan 
signifikan. 

2. Variabel Terikat (Y) : 
Minat Beli. 

 

 
 

Universitas Pelita Harapan  



10 
 

Hasil penelitian te ruh 

omosi terhadap minat beli konsumen sehingga penelitian tersebut 

erlu digunakan sebagai rujukan dalam mengkaji persamaan dan 

perbed

Sehubungan dengan uraian permasalahan yang sudah 

dijelaskan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat 

a. Seb

e, Toko Aksesoris Stroberi, Charles 

 

 

rdahulu menemukan bahwa adanya penga

media pr

p

aan pada penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas SMS sebagai media promosi dan 

pengaruhnya terhadap minat beli yang dibahas dalam kajian komunikasi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

dirumuskan sebagai berikut : 

erapa besar tingkat efektivitas SMS sebagai media promosi 

dalam iklan produk fashion Toko jam tangan WatchClub, 

Matahari Department Stor

& Keith, Baju muslim Zoya, dan The Body Shop ? 

b. Apakah empati, persuasi, dampak dan komunikasi berpengaruh 

secara parsial terhadap minat beli khalayak yang sudah pernah 

menerima SMS promosi produk fashion ? 

c. Apakah empati, persuasi, dampak, komunikasi berpengaruh 

secara simultan terhadap minat belikhalayak yang sudah pernah 

menerima SMS promosi produk fashion ? 
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1.2 

a. 

atchClub, Matahari 

Department Store, Toko Aksesoris Stroberi, Charles & Keith, Baju 

muslim Zoya, dan The Body Shop. 

b. Untuk menjelaskan pengaruh empati, persuasi, dampak, komunikasi 

secara parsial terhadap minat beli khalayak yang sudah pernah 

menerima SMS promosi produk fashion. 

c. Untuk menjelaskan pengaruh empati, persuasi, dampak, komunikasi 

dalam SMS promosi secara simultan terhadap minat beli khalayak 

yang sudah pernah menerima SMS promosi produk fashion. 

 

1.4

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 

menggunakan teori dan model komunikasi. 

b. Untuk menambah informasi karya ilmiah tentang efektivitas 

SMS sebagai media promosi dan pengaruhnya terhadap minat 

 

enjadi 

rujukan penelitian serupa serta mampu memberikan kontribusi 

Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui tingkat efektivitas SMS sebagai media promosi 

dalam iklan produk fashion Toko jam tangan W

 Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Kegunaan : 

beli khalayak ke toko ritel.

1.4.2 Manfaat : 

a. Manfaat akademis : Penelitian ini diharapkan dapat m
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dalam ranah ilmu komunikasi, khususnya tentang efektivitas 

media promosi dalam memberikan informasi di SMS.  

b. Manfaat sosial : Melihat begitu banyaknya jumlah konsumen 

Online Shopdi Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu 

gi ilmu 

1.5 

keterbatasan, seperti yag ada dalam penelitian ini antara lain : 

1.5.1

Ruang lingkup penelitian ini yakni meneliti variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (independent) adalah 

Empati (X1), Persuasi (X2), Dampak (X3) dan Komunikasi (X4). 

Kemudian variabel terikat (dependent) adalah Minat Beli (Y). 

Variabel bebas dalam penelitian ini diturunkan dari efektivitasiklan 

memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai sisi 

positif yang bisa diambil melalui media promosi produk 

fashion. Misalnya dari berbagai perspektif seperti pengalaman 

berbelanja, mengenal lokasi-lokasi toko ritel, dan berba

pengetahuan mengenai informasi promosi ke toko ritel. 

c. Manfaat praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada toko ritel terkait mengenai efektivitas 

SMS sebagai media promosi dan pengaruhnya terhadap minat 

beli khalayak. 

 

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian pada umumnya memiliki ruang lingkup dan 

 Ruang lingkup penelitian 
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model EPIC (Empathy, Persuasion, Impact, Communication). Pada 

gambar 1.6 berikut merupakan kerangka untuk me

ebas (X) yang akan mem

variabe

njelaskan 

pengaruhi 

 

ntar Variabel Penelitian. 

1.5.2 Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan penelitian diusung agar pembaca dapat 

mengetahui apa saja yang tidak dicakupi dalam penelitian ini. Oleh 

tasan waktu dan dana penelitian maka penelitian ini 

hanya pada efektivitas media promosi menggunakan model EPIC 

(Empathy, Persuasion, Impact, Communication) dan pengaruhnya 

terhadap minat beli khalayak. Iklan yang dibahas hanyapromosi 

produk  jam tangan 

artment Store, Toko Aksesoris Stroberi, 

Charles & Keith, Baju muslim Zoya, dan The Body Shop. 

hubungan antar variabel b

l terikat (Y) secara parsial dan simultan. Minat beli dalam 

penelitian ini di luar dari konsep empati, persuasi, dampak dan 

komunikasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 : Hubungan A

karena keterba

fashion melalui SMS di smartphone dari Toko

WatchClub, Matahari Dep

X 

sebagai media 
promosi) 

(EfektivitasSMS 

X1 

Empati

Y 

(Minat Beli) 

X2 

Persuasi

X3 

Dampak

X4 

Komunikasi 
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Segi populasi penelitian diambil dari masyarakat berusia 

19-34 tahun dikarenakan dari data yang didapatkan bahwa 

masyarakat saat ini yang lebih banyak menggunakan smartphone 

dan internet adalah yang berusia 19 - 34 tahun. Namun tidak dapat 

diketahui jumlah populasi lebih jelas seberapa banyak yang 

digunakan dalam penelitian karena penelitian ini difokuskan pada 

khalayak yang sudah pernah menerima SMS promosi produk 

fashion dari toko ritel dan khalayak tersebut tersebar dalam lokasi 

yang berbeda-beda. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan merupakan penjelasan secara umum yang 

menggambarkan ide penelitian meliputi latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan 

dan manfaat, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : Subjek dan objek penelitian menjelaskan dua bagian. 

Pertama adalah subjek dan kedua adalah objek penelitian 

ti. 

erlihatkan 

yang diteli

BAB III : Bagian ini menyajikan dua bagian yang memp

landasan penelitian yaitu tinjauan pustaka mengenai 

penelitian terdahulu, teori, konsep dan model komunikasi 
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elitian. 

 

g digunakan oleh peneliti untuk dapat 

BAB V 

enelitian menggunakan 

 BAB VI :

yang relevan, hipotesis serta kerangka pemikiran dibentuk 

dari teori dan model komunikasi yang relevan dengan 

rumusan masalah dalam pen

BAB IV : Di bagian ini memaparkan paradigma, metode penelitian, 

populasi dan sampel, serta karakteristik responden, teknisk 

analisis yan

memperoleh data dan segala informasi dalam rangka 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

: Pada bagian ini menyajikan hasil penelitian berupa data dan 

hasil analisis data menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) versi 24. Selanjutnya 

diuraikan pembahasan dari hasil p

teori dan model komunikasi serta dapat menunjukkan hasil 

pengujian hipotesis penelitian. 

 Pada bagian ini disajikan kesimpulan penelitian dan saran 

sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam konteks 

penelitian yang serupa. 




