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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang mengenai penelitian ini, 

identifikasi masalah untuk dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini, serta 

menggambarkan tujuan penelitian, kegunaan dalam penelitian dan sistematika 

penelitian ini.  

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia cukup pesat sejak 

beberapa tahun terakhir. ZAP Beauty Index 2018 yang melakukan survei terhadap 

17.889 perempuan di Indonesia melalui kanal online menemukan beberapa fakta 

bahwa perempuan-perempuan di Indonesia nyatanya sudah mulai mengenal make-

up ketika usia mereka kurang dari 18 tahun (13-15 tahun) yakni sekitar 41,9 

persen dari hasil survey (kompas.com, 2018). Dari sini terlihat jika industri 

kecantikan mulai disasar dan dikenal anak-anak usia muda, terutama Generasi Y 

dan Z. Sementara itu, menurut data yang sama, sekitar 36,4 persen remaja pada 

rentang usia 13-15 tahun telah melakukan perawatan di klinik kecantikan 

(kompas.com, 2018). Tercatat juga dalam 10 tahun terakhir industri kecantikan 

dan perawatan pribadi di Indonesia bertumbuh rata-rata 12% dengan nilai pasar 

mencapai sebesar 33 triliun Rupiah di tahun 2016 (majalahkartini.co.id, 2017). 

Bahkan di tahun 2020, industri kecantikan di Indonesia diprediksi akan 
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mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan dengan negara-negara lain di 

Asia Tenggara (majalahkartini.co.id, 2017). Industri kosmetik nasional 

mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan 

ekonomi nasional pada tahun 2017 (kemenperin.go.id, 2018). Kenaikan 

pertumbuhan ini didorong permintaan besar dari pasar dosmetik dan ekspor 

seiring dengan gaya hidup masyarakat yang mulai memperhatikan produk 

perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama (kemenperin.go.id, 2018).  

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan wanita yang cukup penting 

dalam kehidupan kesehariannya. Dalam sehari wanita bisa memerlukan berbagai 

macam jenis produk dari produk kesehatan muka sampai make-up. Pada zaman 

sekarang, tanpa kita sadari tidak hanya wanita-wanita dewasa saja yang ingin 

mempercantik diri mereka, akan tetapi remaja di usia sekolah juga memulai 

menggunakan make-up untuk mempercantik dirinya. Maka dari itu perusahaan 

harus terus melakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman, mulai dari 

mengembangkan produk mereka sampai berjualan online. Perusahaan juga perlu 

memiliki strategi yang tepat untuk membangun brand awareness dari perusahaan 

tersebut agar brand-nya lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi marketer, brand 

adalah sebagai nama, istilah, tanda, lambing, atau desain, atau kombinasinya yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual 

atau kelompok penjual dan membedakan mereka dari pesaing (Kotler & Keller, 

2009,276). Oleh karena itu, untuk membangun brand awareness, perusahaan dapat 

melakukan strategi promosi melalui perdagangan elektronik. 
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E-commerce adalah perdagangan elektronik dengan cara melakukan 

pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik melalui internet dan biasa 

dipakai seperti website, dan social media (kompasiana.com, 2017). E-commerce 

merupakan salah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi 

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan 

secara elektronik (purbo & wahyudi, 2001,2). Dengan banyaknya e-commerce di 

Indonesia, maka artis-artis maupun influencer pun tergerak untuk membuka bisnis 

kosmetik dengan brand mereka sendiri. Salah satu influencer yang tergerak di 

bidang kosmetik adalah Lizzie Parra. Lizzie Parra sendiri merupakan salah satu 

beauty blogger dan makeup artist di Indonesia. Sekarang Lizzie Parra sendiri 

menciptakan brand kosmetik dinamakan BLP Beauty. 

BLP Beauty adalah salah satu brand lokal asal Indonesia yang didirikan 

oleh Lizzie Parra pada tahun 2016 lalu, dimana sekarang BLP Beauty berhasil 

membuka beauty space atau toko offline di beberapa kota seperti Jakarta, 

Bandung dan Surabaya. Produknya yang paling terkenal adalah Lip Coat BLP 

Beauty, dimana produk tersebut merupakan produk pertama yang di launching 

oleh BLP Beauty. BLP Beauty membuat inovasi dari segi packaging hingga 

warna pada lip coat yang mengikuti sesuai dengan tren yang ada sekarang ini. 

Tidak hanya fokus di kosmetik bibir saja, BLP Beauty terus membuat inovasi-

inovasi baru sehingga, BLP Beauty sekarang memiliki berbagai macam produk 

seperti kosmetik untuk mata, kosmetik untuk muka, dan peralatan make-up agar 

dapat memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Dari segi harga, BLP Beauty 
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merupakan brand kosmetik lokal yang harganya dapat dijangkau oleh semua 

kalangan. Harga produk dari BLP Beauty sendiri dimulai sekitar dari Rp 99.000 - 

Rp 400.000.  

Namun demikian dengan perkembangan zaman dan banyaknya brand 

kosmetik dari luar maupun lokal yang ada di Indonesia, maka kondisi ini 

memunculkan persaingan yang ketat bagi masing-masing brand dalam bidang 

kosmetik. Oleh karena itu, dalam hal ini membutuhkan strategi promosi yang 

tepat untuk memasarkan brand-brand mereka. Salah satunya dengan 

menggunakan Integrated Marketing Communication (IMC) yang didefinisikan 

oleh Schultz sebagai sebuah strategi proses bisnis dengan perencanaan, 

membangun, mengeksekusi, dan mengevaluasi pelaksanaan program komunikasi 

merek yang terkoordinasi pada konsumen, pelanggan atau sasaran lain yang 

relevan dengan audience ekternal dan internal (Schultz, 2003,41). 

Salah satu poin IMC sendiri adalah dengan menggunakan internet 

marketing. Internet Marketing dipandang sebagai sebuah filosofi baru dan praktek 

bisnis modern yang terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi, dan ide 

melalui internet dan elektronik lainnya (El- Gohary, 2010,216). Bentuk dari 

internet marketing adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana 

dalam penyampaian informasi. Media sosial menjadi salah satu media dalam 

internet yang digunakan marketer untuk mendekatkan brand kepada target 

audience mereka. Jumlah social network di Indonesia menduduki posisi paling 

tinggi, berdasarkan data penelitian Aktivitas Digital Pengguna Internet di 

Indonesia oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Februari 
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2015. Data tersebut menjelaskan peluang bagi marketer untuk memasarkan 

produknya di media sosial begitu besar, baik melalui Instagram, Facebook, 

Twitter, blog, hingga promosi melalui Youtube. 

 
Gambar 1.1. Digital in Indonesia 

Sumber : Hootsuite. Jan 2019 
 

Berdasarkan data diatas yang di dapat dari (hootsuite.com, 2019), dapat 

dilihat bahwa total populasi penduduk di Indonesia ada sekitar 268.2 juta orang, 

lalu pengguna internet di Indonesia ada sekitar 150 juta orang. 

 
Gambar 1.2. Most Active Social Media Platforms 

Sumber : Hootsuite. Jan 2019 
 

Berdasarkan data yang di dapat dari (hootsuite.com, 2019), dapat dilihat 

bahwa pengguna aktif sosial media di Indonesia pada peringkat satu adalah 

Youtube sebesar 88%, lalu yang kedua Facebook sebesar 81%, lalu di peringkat 
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ketiga Instagram sebesar 80%. Instagram sendiri merupakan aplikasi media sosial 

yang berbeda dengan aplikasi lainnya. Instagram memiliki berbagai macam fitur 

seperti Instagram Stories & Live, lalu multiple posts dan IGTV. Hal ini membuat 

Instagram menjadi salah satu media sosial yang memiliki jangkauan pasar yang 

luas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dewasa ini, kita semakin mengetahui bahwa persaingan usaha kosmetik 

semakin ketat mulai dari import maupun local. Para pesaing terus bermunculan 

dengan menggunakan berbagai macam cara dan strategi yang tercipta. Sebagai 

brand yang baru berjalan 3 tahun, BLP Beauty memiliki cara tersendiri untuk 

memperkenalkan produknya di masyarakat. BLP Beauty memilih untuk 

menggunakan media sosial Instagram untuk memperkenalkan, menciptakan, dan 

membangun brand awareness pada target market-nya. BLP Beauty dibuat pada 

tanggal 20 Juni 2016 yang sekarang sudah memiliki 215.000 followers, dan post 

sebanyak 1592 foto. BLP Beauty memulai bisnisnya di media sosial Instagram 

karena target market BLP Beauty adalah kalangan anak muda dan BLP Beauty 

sendiri sadar bahwa ia merupakan brand baru. Jika ia memulai-nya melalui 

offlline store, maka membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga harus siap 

bersaing dengan local brand kosmetik yang sudah ternama seperti Wardah, Make 

Over, dan lainnya. Oleh karena itu BLP Beauty memilih memulai bisnisnya 

melalui media sosial Instagram karena media sosial Instagram juga tidak 

membutuhkan biaya yang besar dibandingkan dengan offlline store dan juga lebih 
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cepat untuk membangun dan meningkatkan brand awareness dari brand tersebut. 

Berdasarkan data yang di dapat dari (hootsuite.com, 2019), pengguna aktif sosial 

media Instagram di Indonesia sebanyak 80%. 

 
Gambar 1.3. Most Active Social Media Platforms 

Sumber : Hootsuite. Jan 2019 
 

Oleh karena itu, media sosial Instagram merupakan peluang bagi marketer 

untuk mempromosikan brand-nya. BLP Beauty mempromosikan produknya di 

Instagram dengan cara meng-upload feed atau content yang bagus di Instagram. 

 
Gambar 1.4. Instagram BLP Beauty 

Sumber : Data Primer Instagram @blpbeauty 
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Selain mengolah feed instagram, BLP Beauty juga memberikan edukasi 

tentang "how to apply blush and bronzer" melalui instastory dan IGTV di 

Instagram, sehingga followers BLP Beauty tidak hanya melihat produk-produk 

BLP Beauty saja tetapi juga mendapatkan edukasi dalam ber-makeup. Selain itu 

BLP Beauty menarik konsumen dengan cara membuat event beauty class dan 

zumba class. Hal tersebut yang membedakan brand BLP Beauty berbeda dengan 

brand lainnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Melalui penelitian ini, Penulis akan mencoba menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah, yakni : 

Bagaimana efektivitas AISAS melalui media sosial Instagram dalam 

meningkatkan brand awareness BLP Beauty sebagai kosmetik local brand? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk mencari tahu bagaimana efektivitas AISAS melalui 

media sosial Instagram dalam meningkatkan brand awareness BLP Beauty 

sebagai kosmetik local brand. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Akademis 

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu sumbangan ilmu yang 

bermanfaat untuk jurusan Ilmu Komunikasi khususnya yang terkonsentrasi pada 

Ilmu Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communication) 

 

1.5.2 Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan tambahan kepada 

para marketer yang akan melakukan promosi barang, bahwa media sosial 

Instagram dapat menjadi salah satu sarana promosi yang tepat dalam 

mempromosikan suatu brand.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Penulis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Penulis akan membahas mengenai objek penelitian dari perusahaan yang 

akan di teliti. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
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Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori yang 

digunakan Penulis sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah Penulis. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

untuk mengukur pengambilan data, analisis data dan pengolahan data peneliti. 

 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis akan mencari jawaban melalui analisa dari penelitian Penulis dan 

akan mengelaborasikan setiap variabel melalui pembahasan masalah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil dari 

rumusan masalah yang dapat diambil dari proses pengkajian masalah dan analisa 

masalah. 
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BAB II 

OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 BLP Beauty  (By  Lizzie  Parra  Beauty) 

BLP Beauty merupakan salah satu local brand kosmetik yang didirikan 

oleh seorang beauty influencer bernama Elizabeth Christina Parameswari atau 

biasa dipanggil dengan Lizzie Parra. BLP Beauty resmi me-launchingkan 

produknya sejak 20 Juni 2016. BLP Beauty memulai bisnisnya melalui media 

sosial Instagram. Dimana Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

memiliki jangkauan pasar yang luas. Produk pertama yang di launchingkan oleh 

BLP Beauty adalah Lip Coat By Lizzie Parra, dimana lip coat ini memiliki banyak 

variasi warna yang mengikuti sesuai dengan tren yang ada sekarang ini. Tidak 

hanya fokus di kosmetik bibir saja, BLP Beauty terus membuat inovasi-inovasi 

baru sehingga, BLP Beauty sekarang memiliki berbagai macam produk seperti 

kosmetik untuk mata, kosmetik untuk muka, dan peralatan make-up agar dapat 

memenuhi kebutuhan pasar saat ini. BLP Beauty juga terus berinovasi dari segi 

packaging hingga warna pada kosmetik. BLP Beauty juga terus konsisten dalam 

mengolah feed instagram, sehingga menarik konsumen untuk mengunjungi 

halaman Instagramnya. Dengan seiring berjalannya waktu, BLP Beauty 

mendapatkan dampak positive dari penjualannya secara online, sehingga BLP 

Beauty memberanikan diri untuk membuka offline store yang sekarang sudah ada 

di tiga kota yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. (www.kompas.com) 
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Gambar 2.1. Website BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 
 

 
Gambar 2.2. Instagram BLP Beauty 

Sumber : Data Primer Instagram @blpbeauty 
 

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa akun Instagram BLP 

Beauty sudah di verified yang artinya akun Instagram BLP Beuaty sudah diakui 

oleh instagram. Followers di akun instagram BLP Beauty juga sudah mencapai 

215.000 followers yang artinya BLP Beauty sudah cukup berhasil dalam 

melakukan strategi bisnisnya. 
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Pemilik dari BLP Beauty ini merupakan seorang beauty influencer, 

beautypreneur, youtuber, dan salah satu make-up artist di Indonesia bernama 

Elizabeth Christina Parameswari atau biasa dipanggil dengan Lizzie Parra yang 

lahir di Jakarta 2 Februari 1987. Sebelum menjadi seperti sekarang ini, Lizzie 

Parra pernah berkerja di salah satu perusahaan multinational company di bidang 

kecantikan dan dia diposisikan sebagai Management Trainee. Disitulah Lizzie 

Parra memulai kecintaanya terhadap pekerjaannya di dalam dunia kecantikan. 

Selama 2,5 tahun bekerja di perusahaan multinational company, Lizzie Parra 

merasa harus meninggalkan zona nyamannya di perusahaan multinasional, 

L’Oreal Paris. Baginya, pekerjaan yang mengikuti passion akan mampu 

menghasilkan berkah berkali-kali lipat. Perjalanan  tersebut  menciptakan brand  

dengan  menggunakan  namanya sendiri dan menawarkan dirinya kepada majalah-

majalah sebagai make-up artist. Terbukti setelah itu, Lizzie Parra dibanjiri proyek 

fashion & beauty di majalah, fashion and commercial campaign, wedding, sampai 

menjadi make-up artist. Pada tahun 2013, Lizzie Parra memulai untuk membuat 

tutorial make-up dan meng-uploadnya di channel youtube, serta memulai menulis 

blog tentang produk kecantikan. Perjalanan karir youtube Lizzie Parra tidak 

langsung menuai kesuksesan seperti sekarang. Lizzie Parra terus bekerja keras, 

memutar otak untuk berinovasi dalam membuat konten di youtube. 

(www.dream.co.id)BAB 1.docx 
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Gambar 2.3. Youtube Lizzie Parra 

Sumber : Data Primer www.youtube.com/user/lizzieparra 
 

 
Gambar 2.4. Blog Lizzie Parra 

Sumber : Data Primer www.lizzieparra.com 
 

 
Gambar 2.5. Instagram Lizzie Parra 

Sumber : Data Primer Instagram @bylizzieparra 
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Dari foto diatas, youtube Lizzie Parra sudah mencapai 101.731 subscibers, 

Instagram Lizzi Parra sudah mencapai 163.000 followers dan sudah mendapatkan 

verified badge dari instagram. Elizabeth Christina Parameswari atau biasa 

dipanggil dengan Lizzie Parra tidak berhenti disitu saja. Lizzie Parra terus bekerja 

keras dan terus berinovasi, sampai pada akhirnya Lizzie Parra membuat brand 

kosmetik bernama BLP Beauty (By Lizzie Parra). 

 

2.2 Produk BLP Beauty 

Pada saat BLP Beauty me-launchingkan produknya pertama kali, BLP 

Beauty hanya memiliki produk lip collection saja yaitu Lip Coat By Lizzie Parra. 

Lip Coat By Lizzie Parra ini memiliki 8 warna yaitu Butter Fudge, Peppermint 

Pink, Persimmon Pie, Lavender Cream, Burnt Cinnamon, Beet Me, Candy Apple, 

dan Bloody Mary. Kerja keras BLP Beauty tidak terhenti disitu saja, BLP Beauty 

terus berinovasi dengan membuat produk-produk baru agar dapat memenuhi 

kebutukan konsumen. Sekarang BLP Beauty sudah mempunyai berbagai macam 

produk diantaranya 1) eye collection, 2) face collection, 3) lip collection, 4) bits 

and bobs, 5) bundles.  (www.blpbeauty.com) 

Eye Collection dari BLP Beauty terdiri dari Eyeshadow Pen, Eyeliner, 

Brow, dan Lashes. Harga untuk eye collection BLP Beauty tergolong tidak terlalu 

mahal, mulai dari harga sekitar Rp 48.000 untuk lashes, eyeshadow pen sekitar Rp 

139.000, eyeliner sekitar Rp 129.000, dan brow sekitar Rp 119.000. Eye 

collection BLP Beauty tidak hanya dijual satuan saja, tetapi dijual bundle set 

mulai dari harga sekitar Rp 200.000 hingga Rp 400.000. (www.blpbeauty.com) 
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Gambar 2.6. Eyeliner BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

 
Gambar 2.7. Eyeshadow BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
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Gambar 2.8. Brow BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 
 

 
Gambar 2.9. Lashes BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

Face Collection dari BLP Beauty terdiri dari Face Powder dan Face 

Glow. Face powder adalah bedak tabur yang hasilnya akan seperti memakai 

translucent powder, dimana wajah akan terlihat lebih bercahaya. Face powder 

memiliki 2 varian yaitu untuk kulit terang (light beige) dan kulit gelap (medium 

beige). Sedangkan face glow adalah kombinasi blush on, highlighter, dan bronzer. 

Face glow memiliki 3 varian yaitu sunset and sunrise, dawn and dusk, midday 

and midnight. Perbedaannya hanyalah warna dari setiap masing-masing blush on 

tersebut. (www.blpbeauty.com)BAB 1.docx 
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Gambar 2.10.  Face Powder BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 

 
Gambar 2.11.  Face Glow BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

Lip Collection dari BLP Beauty terdiri dari Lip Coat, Lip Stain, dan Lip 

Glaze. Lip coat adalah lipstick yang menghasilkan warna lebih bold dan matte di 

bibir. Lip coat dari BLP Beauty memiliki 14 varian warna dari warna terang 

hingga warna gelap. Setiap produk lip coat diberi nama yang sangat unik yang 

disesuaikan dengan warna lipstick tersebut. Sedangkan lip stain adalah lip tint 

yang hasilnya ketika dipakai di bibir menghasilkan warna yang tipis sehingga 

terlihat lebih natural. Lip stain dari BLP Beauty memiliki 3 varian warna yaitu 

Wild Berries, Heather Peach, Grenadine Red. Lip glaze adalah lip gloss yang 

memiliki tekstur lebih oily dibandingkan dengan lipstick yang lain karena tujuan 
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dari lip gloss ini bukan hanya untuk memberikan warna pada bibir saja, tetapi 

memberikan kelembapan pada bibir. Lip glaze memiliki 4 varian warna mulai dari 

warna natural hingga warna gelap.  (www.blpbeauty.com)BAB 1.docx 

 
Gambar 2.12. Lip Coat BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

 
Gambar 2.13. Lip Glaze BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
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Gambar 2.14. Lip Stain BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

Bits and bobs dari BLP Beauty ini adalah peralatan make up dan souvernir 

dari BLP Beauty. Peralatan make up seperti blending brush, blush brush, shading 

brush, eye brush, dan lainnya. Selain menjual kosmetik dan peralatan make up, 

BLP Beauty juga menjual souvenir dari BLP Beauty seperti sticky notes, enamel 

pin, dan sweater. Hal ini dilakukan BLP Beauty untuk memenuhi kebutuhan 

konsumennya.  (www.blpbeauty.com)BAB 1.docx 

 
Gambar 2.15. Brush BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
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Gambar 2.16. Sticky Notes BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

 
Gambar 2.17. Enamel Pin BLP Beauty 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
 

 
Gambar 2.18.  BLP Girls Sweater 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
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2.3 Event 

BLP Beauty sebagai salah satu kosmetik local brand tidak hanya menjual 

kosmetik saja, tetapi BLP Beauty juga ingin membangun relasi kekeluargaan 

dengan konsumen BLP Beauty dengan cara membuat event-event yang ada. BLP 

Beauty kini sudah membuat beberapa event seperti #BLPBeauty class goes to 

Bandung, dan Zumba with BLP Beauty. Event #BLPBeauty class goes to 

Bandung merupakan acara kelas make-up. Kelas ini dilakukan agar mereka yang 

ikut dalam acara ini mengerti fungsi dari produk-produk make-up, lalu bagaimana 

teknik bermake-up yang benar. Selain belajar, BLP Beauty juga ingin membangun 

sifat kekeluargaan diantara mereka, seperti tagline BLP Beauty yaitu “let's be 

together, be inspired with each other and be empowered, #BLPGirls!” artinya 

BLP Beauty ingin masyarakat yang ikut serta acara BLP Beauty ini dapat 

membangun sifat kekeluargaan dan dapat menginspirasi satu sama lain. Zumba 

with BLP Beauty ini dilakukan untuk merayakan Hari Kebahagiaan Internasional 

bersama BLP Beauty.  (www.blpbeauty.com)BAB 1.docx 

 
Gambar 2.19.  #BLPBeauty Class goes to Bandung 

Sumber : Data Primer www.blpbeauty.com 
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2.4 Media Sosial Instagram BLP Beauty 

 

 
Gambar 2.20.  Logo Instagram 

Sumber : Data Primer https://www.edigitalagency.com.au/instagram/new-instagram-
logo-png/ 

 
Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial, dimana masyarakat 

dapat berbagi foto maupun video di aplikasi ini. Tujuan utama dari Instagram 

adalah mengabadikan suatu peristiwa atau moment di dalam sebuah platform agar 

pengguna dapat mengenang atau melihat kembali peristiwa atau moment tersebut. 

Oleh karena itu logo awal Instagram dibuat menyerupai kamera polaroid atau 

kamera kodak instamatic. Namun seturun perkembangan zaman, pengguna 

Instagram semakin luas. Instagram mulai digunakan sebagai identitas pengenal. 

Oleh karena itu, banyak orang mulai memaksimalkan fungsi Instagram salah 

satunya sebagai media untuk berbisnis dan mempromosikannya melalui media 

sosial Instagram. Salah satunya adalah BLP Beauty, dimana ia menggunakan 

media sosial Instagram sebagai tempat mempromosikan dan menjualkan 

produknya. BLP Beauty mempromosikan produknya di Instagram dengan cara 

meng-upload feed atau content yang bagus di Instagram. 
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Gambar 2.21. Instagram BLP Beauty 

Sumber : Data Primer Instagram @blpbeauty 
 

Selain mengolah feed instagram, BLP Beauty juga memberikan edukasi 

tentang "how to apply blush and bronzer" melalui instastory dan IGTV di 

Instagram, sehingga followers BLP Beauty tidak hanya melihat produk-produk 

BLP Beauty saja tetapi juga mendapatkan edukasi dalam ber-makeup. Selain itu 

BLP Beauty juga memberikan tutorial “Natural Romantic Look with Face Glow 

BLP Midday & Midnight” di IGTV dimana semua produk make-up memakai 

produk dari BLP Beauty sehingga selain mengedukasi, video tutorial dari BLP 

Beauty juga dipakai untuk memperkenalkan varian produk dari BLP Beauty. 

IGTV merupakan fitur baru dari Instagram yang berfungsi untuk memudahkan 

pengguna menemukan dan menonton video lewat smartphone mereka seperti 

layaknya youtube. Dimana pengguna dapat berbagi video di IGTV hingga berjam-

jam. 
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Gambar 2.22. How to apply blush 

Sumber : Data Primer Instastory Instagram @blpbeauty 

 
Gambar 2.23. How to apply bronzer 

Sumber : Data Primer Instastory Instagram @blpbeauty 
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Gambar 2. 24	
Gambar	2.	1	Natural Romantic Look with Face Glow BLP Midday & Midnight	

Sumber : Data Primer IGTV Instagram @blpbeauty 
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BAB  III 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

3.1.  Pengertian  Komunikasi 

Komunikasi  adalah  proses  penyampaian  pesan  yang  melibatkan  dua  

orang  atau  lebih  di  dalamnya. Manusia  sebagai  makhluk  sosial membutuhkan  

proses komunikasi  agar  setiap  individu  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya 

dan berinteraksi dengan individu lain. Dalam  hal  ini,  komunikasi  merupakan  

langkah  yang  penting  dan  mendasar  bagaimana  terbentuknya  suatu  relasi  

dengan  individu  atau  kelompok  dengan  kelompok  lainnya  sehingga  

kehidupan  manusia  akan  terus  berlangsung. Secara etimologis,  istilah  

komunikasi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  communication  dan  bersumber  

dari  pada  kata  communis.  Arti  communis  sendiri  adalah  sama  makna.  Maka  

dari  itu,  kesamaan  makna  merupakan  suatu  faktor  yang  amat  penting  dalam  

komunikasi  karena  adanya  kesamaan makna  antara  komunikasi  dan  

komunikator  maka  komunikasi  dapat  berlangsung  dan  kedua  pihak  dapat  

saling  memahami.  Pengertian komunikasi datang dari Trenholm dan Jensen 

(Trenholm & Jensen. 2009,31) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan 

suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui 

beragam saluran. 

Sedangkan menurut  West  dan  Turner (Turner. 2007,5), komunikasi  

memiliki  makna  sebagai "Communication  is  a  social  process  in  which  
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individuals  employ  symbol  to  establish  and  interpret meaning  in  their  

environment" .  

Berdasarkan  dari  definisi  West  dan  Turner  diatas  dapat  disimpulkan  

bahwa  komunikasi  merupakan proses sosial yang melibatkan individu untuk 

menyampaikan pernyataannya kepada lingkungan. Selanjutnya, menurut Weaver 

(Fajar. 2009,32), komunikasi adalah seluruh prosedur melalui pemikiran yang 

dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Definisi  lain  juga  datang  dari  Harold  

D.  Lasswell  dalam  (Cangara. 2016,18)  yang  mengatakan  "Komunikasi  pada  

dasarnya  merupakan  suatu  proses  yang  menjelaskan  siapa  yang  

menyampaikan,  apa  yang  disampaikan,  melalui  saluran  apa,  kepada  siapa,  

dan  apa  pengaruhnya."  Dari  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  

komunikasi  adalah  suatu  proses  penyampaian  pesan  dari  komunikator  

kepada  komunikan,  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  komunikator  

kepada  komunikan  agar  pesan  tersebut  dapat  tersampaikan  dan  dimengerti  

dengan  baik. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu 

alat sosial bagi manusia untuk mampu saling mengirimkan pesan makna kepada 

orang lain dan dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi melibatkan lebih dari satu orang untuk dapat 

menyampaikan suatu pesan. 
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3.2.  Pengertian  Komunikasi  Pemasaran 

Komunikasi  yang  dipergunakan  dalam  pemasaran  pada  dasarnya  

memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  komunikasi  pada  umumnya,  yakni  untuk  

menyampaikan  atau  menginformasikan  pesan  kepada  konsumen.  Komunikasi  

pemasaran  digunakan  oleh  sebuah  perusahaan  untuk  menarik  minat  

konsumen  dengan  berbagai  media  pemasaran. Menurut Kotler  dan  Keller 

(2012,498) komunikasi pemasaran sebagai upaya  yang  dilakukan  oleh  

perusahaan  untuk  dapat  memberikan  informasi,  membujuk,  dan  

mengingatkan  konsumen  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terkait  

dengan  produk  dan  merek  yang  mereka  jual  (Kotler  &  Keller. 2012,498). 

Pengertian  lain  pun  datang  dari  Widiana  yang  menyatakan  bahwa  

komunikasi  pemasaran  adalah  aktivitas  pemasaran  yang  berusaha  

menyebarkan  informasi,  mempengaruhi,  membujuk,  dan  mengingatkan  pasar  

sasaran  atas  perusahaan  dan  produknya  agar  bersedia  menerika,  membeli,  

dan  loyal  pada  produk  yang  ditawarkan  perusahaan  yang  bersangkutan  serta  

memiliki  tiga  tujuan  utama  yaitu  untuk  menyebarkan  informasi,  

mempengaruhi  untuk  melakukan  pembelian  atau  menarik  konsumen,  dan  

mengingatkan  khalayak  untuk  melakukan  pembelian  ulang  (Widiana. 

2010,84). 

Komunikasi  pemasaran  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  kegiatan  

pemasaran  dengan  menggunakan  teknik-teknik  komunikasi  yang  bertujuan  

untuk  memberikan  informasi  kepada  khalayak  agar  bertujuan  untuk  

memberikan  informasi  kepada  khalayak  agar  tujuan  perusahaan  tercapai,  
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yaitu  terjadinya  peningkatan  pendapatan  atau  penggunaan  jasa  atau  

pembelian  produk  yang  ditawarkan  (Kennedy. 2006,3). 

Dari  keempat  definisi  terkait  dengan  komunikasi  pemasaran,  maka  

penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  komunikasi  pemasaran  merupakan  

sebuah cara yang digunakan perusahaan  untuk  menyebarkan  informasi,  

membujuk,  dan  mengingatkan  kembali  konsumen  sehingga  secara  tidak  

langsung  dapat  meningkatkan  penjualan  produk  dan  jasa  yang  ditawarkan.  

Selain  itu,  komunikasi  pemasaran  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  

komunikasi  untuk  dapat  memperkuat  strategi  pasar  yang  bertujuan  untuk  

memperluas  target  pasar  dan  juga  untuk  mencapai  tujuan  finansial. 

Tujuan  dari  komunikasi  pemasaran  adalah  mencapai  loyalitas  

konsumen  terhadap  brand  dimana  konsumen  akan  menaruh  kepercayaan  

untuk  menggunakan  produk  atau  jasa  secara  terus  menerus.  Namun,  untuk  

mencapai  loyalitas  tersebut,  dibutuhkan  proses  lainnya  mulai  dari  proses  

kesadaran,  penerimaan,  persetujuan,  pembelian  barulah  mencapai  kesetiaan.  

Menurut  Soemanegara  dan  Kennedy  (Soemanegara & Kennedy. 2006,5)  

tujuan  dari komunikasi  pemasaran  adalah  terjadinya  3  tahap  perubahan  pada  

konsumen,  yaitu  : 

1)  Tahap  perubahan  pengetahuan 

Dalam  perubahan  tahap  awal,  konsumen  mengetahui  keberadaan  sebuah  

produk,  keuntungan  produk  diciptakan,  dan  ditujukan  kepada  siapa.  Dengan  

demikian,  pesan  yang  disampaikan  adalah  merujuk  pada  informasi  penting  

dari suatu produk. 
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2)  Tahap  perubahan  sikap 

Tahap  perubahan  sikap  ditentukan  oleh  tiga  unsur  :  1.  Cognition  /  kognisi  

(pengetahuan)  2.  Affection  /  afeksi  (perasaan/sikap)  3.  Conation  /  konasi  

(perilaku).  Jika  ketiga  komponen  ini  menunjukan  adanya  kecenderungan  

perubahan  (kognitif,  afektif,  dan  konatif)  maka  memungkinan  terjadinya  

keinginan  konsumen  untuk  mencoba  produk.  Semakin  tinggi  kesukaan  

terhadap  suatu  pesan  promosi,  maka  semakin  besar  juga  kemungkinan  

konsumen  untuk  membeli  produk. 

3)  Tahap  perubahan  perilaku 

Tahap  perubahan  perilaku  adalah  tahap  ketika  konsumen  melakukan  

tindakan  pembelian  dan  percobaan  pada  produk.  Tahap  ini  ditujukan  agar  

konsumen  tidak  beralih  pada  produk  lain  dan  terbiasa  untuk  

menggunakannya. 

3.2.1  Strategi  Pemasaran 

Komunikasi  pemasaran  digunakan  untuk  mencapai  perencanaan  yang  

menyeluruh  dan  terpadu  mengenai  kegiatan  yang  akan  dilakukan  untuk  

mencapai  tujuan  di  dalam  suatu  perusahaan.  Untuk  mencapai  suatu  tujuan  

pemasaran  tersebut,  maka  perusahaan  harus  melakukan  strategi  untuk  

menarik  minat  konsumen  terhadap  suatu  produk.   Perusahaan  melalui  

strategi  pemasaran  harus  mampu  melakukan  komunikasi  terkait  keunggulan  

yang  dimiliki  oleh  suatu  produk.  Untuk  dapat  melakukan  segmenting,  

targeting,  dan  positioning,  sebuah  perusahaan  harus: 
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1.  Segmenting 

Perusahaan  perlu  menetapkan  segmentasi  pasar,  karena  pasar  merupakan  

lingkungan  yang  kompleks  dan  unik.  Perusahaan  akan  sulit  untuk  dapat  

memberikan  kepuasan  kepada  konsumen dengan produk yang benar-benar 

sesuai. Oleh karena itu diperlukannya penetapan segmentasi pasar yang 

didasarkan pada kriteria tertentu, seperti misalnya jenis kelamin, usia, daya beli, 

wilayah geografis, dan sebagainya. 

2. Targeting 

Setelah perusahaan menetapkan segmentasi pasar, maka langkah berikutnya yang 

harus dilakukan oleh suatu perusahaan adalah menetapkan target pasarnya. 

Misalnya, pada segmentasi pasar dengan kriteria usia, maka target pasarnya 

adalah usia remaja saja atau usia kanak-kanak dan sebagainya. 

3. Positioning 

Target pasar yang dituju perusahaan yakni untuk menetapkan nilai produk 

perusahaan ke dalam persepsi komunikasi. Artinya, bagaimana perusahaan dapat 

menyampaikan kesamaan nilai dan manfaat yang ada kepada konsumen lewat 

media-media komunikasi. 

Menurut Kotler (Kotler. 2006,66) cara untuk mempertahankan strategi 

pemasaran adalah menentukan brenchmark oleh suatu perusahaan kepada 

pesaingnya sehingga sutau perusahaan dapat mengetahui apa permintaan dasar 

konsumen. Mereka harus memulai pemikiran strategis, tidak hanya dengan 

menilai kondisi kerkini saja, tetapi juga skenario di masa depan.  
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3.2.2 Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

Pemasaran membutuhkan suatu program atau rencana pemasaran dalam 

melaksanakan kegiatannya guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan. Program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang 

bauran alat pemasaran disebut bauran pemasaran yang lebih dikenal dengan 

marketing mix. Bauran pemasaran juga merupakan kebijakan yang digunakan 

pada perusahaan untuk mampu memasarkan produknya dan mencapai 

keuntungan. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Kotler (Kotler. 2003,15) adalah 

"Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue it's 

marketing objectives in the target market." 

Sedangkan menurut Sumarni  dan  Soeprihanto  (Soeprihanto. 2010,274) 

marketing  mix  adalah  kombinasi  dari  variabel  atau  kegiatan  yang  merupakan  

inti  dari  sistem  pemasaran  yaitu  produk,  harga,  promosi,  dan distribusi.  

Dengan  kata  lain  marketing  mix  adalah  kumpulan  dari  varibel  yang  dapat  

digunakan  oleh  perusahaan  untuk  dapat  mempengaruhi  tanggapan  konsumen. 

Definisi lain datang dari Belch dan Belch (Belch. 2009,10), marketing mix 

dapat didefinisikan sebagai "Combining product, price, place, and promotion into 

a marketing program to facilitate the potential for exchange with consumers in 

the marketplace." 

Jadi dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran merupakan sekumpulan alat pemasaran (marketing mix) yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam mencapai 
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target market.  Menurut  Kotler  dan  Keller  (Keller. 2009,19)  mengklarifikasi  

bauran  pemasaran  menjadi  empat  bagian  yang  disebut  4P  di  dalam  

pemasaran,  yaitu  : 

1.  Produk 

Definisi  produk  menurut  Philip  Kotler  adalah  :  "A  product  is  a  thing  that  

can  be  offered  to  a  market  to  satisfy  a  want  or  need."  Produk  adalah  

segala  sesuatu  yang  dapat  ditawarkan  kepada  pasar  untuk  memuaskan  suatu  

keinginan  atau  kebutuhan  konsumen.  Produk  dapat  berupa  barang  atau  jasa  

yang  ditujukan  kepada  target  pasar. 

2.  Harga 

Definisi  harga  menurut  Philip  Kotler  adalah  :  "Price  is  the  amount  of  

money  charged  for  a  product  or  service."  Harga  adalah  sejumlah  uang  

yang  mempunyai  nilai  tukar  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  memiliki  

atau  menggunakan  suatu  produk  atau  jasa. 

3.  Tempat 

Definisi  menurut  Philip  Kotler  adalah  :  "The  various  the  company  

undertakes  to  make  the  product  accessible  and  available  to  target  

customer."  Tempat  merupakan  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  

perusahaan  untuk  membuat  produknya  mudah  diperoleh  dan  tersedia  pada  

konsumen  sasaran. 

4.  Promosi 

Definisi  menurut  Philip  Kotler  adalah  :  "Promotion  includes  all  the  

activities  the  company  undertakes  to  communicate  and  promote  its  product  
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the  target  market."  Promosi  adalah  semua  kegiatan  yang  dilakukan  

perusahaan  untuk  mengkomunikasikan  dan  mempromosikan  produknya  

kepada  sasaran  pasar.           

3.2.3 Promotional Mix  (Bauran  Promosi) 

Untuk  tercapainya  tujuan perusahaan,  maka  perusahaan perlu 

menggunakan  bantuan atau kegiatan promosi.  Promosi  sendiri  didefinisikan  

sebagai  kegiatan  koordinasi  segala  upaya  yang  dilakukan  guna  

menyampaikan  informasi  dan  mempersuasi  untuk  menjual  barang  dan  jasa  

atau  mempromosikan  sebuah ide/gagasan  (Belch  &  Belch,  2015,15).  Maka  

dari itu,  perusahaan  sering  kali  melakukan  perencanaan  secara  hati-hati  dan  

mengkontrol  program  promosi  yang  biasanya  berbentuk  pada  bentukan  

promotional  mix  atau  promosi  bauran.  Promotion  mix  sendiri  memiliki  

beberapa  elemen  didalamnya  yaitu  : 

• Advertising 

Advertising  atau  periklanan  didefinisikan  sebagai  bentuk  berbayar  dari  

komunikasi  nonpersonal  terkait  dengan  organisasi,  produk,  jasa,  dan  

ide/gagasan  dari  sponsor  (Belch  &  Belch,  2015,17).  Komunikasi  non-

personal  dalam  periklanan  adalah  media  massa  yang  dapat  

menghantarkan  pesan  kepada  sekelompok  orang  atau  individu  dalam  

jumlah  yang  lebih  besar.  Contoh  dari  media  massa  tersebut  adalah  

televisi, radio, majalah, dan koran  dimana  bentuk  periklanan  tersebut  satu  

arah  sehingga  tidak  memungkinkan  terjadinya  komunikasi  ataupun 

feedback  dari  target  pelanggan  maka  dari  itu  sebelum  pesan  disampaikan  
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maka  konten  dalam  iklan  harus  diperhatikan  sehingga  tidak  terjadi  

multi-interpretasi.  Selain  itu,  advertising  juga  dapat  menciptakan  brand  

image  dan  brand  awareness  melalui  eksekusi  iklan  ke  dalam  benak  

konsumen. 

• Direct  Marketing 

Belch  &  Belch  mendefinisikan  direct  marketing  sebagai  koneksi  

langsung  dengan  individu  yang  ditargetkan  secara  hati-hati  untuk  

mendapatkan  tanggapan  langsung  dan  memupuk  hubungan  pelanggan  

melalui  cara  berkomunikasi  secara  langsung.  Direct  Marketing  tidak  

hanya  melalui  telepon  atau  pengiriman  e-mail  secara  berkala, tetapi  juga  

termasuk  dalam  pemeliharaan telemarketing,  dan  direct  marketing  

langsung  untuk  merespon  iklan  dari  internet  atau  media  massa. 

• Digital /Internet Marketing 

Internet  marketing  merupakan  bentuk  usaha  dari  perusahaan  untuk  

memasarkan  produk  dan  jasanya  serta  membangun  hubungan  dengan  

pelanggan  dengan  memanfaatkan  media  internet.  Internet  marketing  

sendiri  dipandang  sebagai  filosofi  baru  dan  praktek  bisnis  modern  yang  

terlibat  dengan  pemasaran  barang,  jasa,  informasi,  dan  ide  melalui  

internet  dan  elektronik  lainnya  (El-Gohary,  2010,216). 
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• Sales  Promotion 

Kotler  menyatakan  bahwa  "sales  promotion  merupakan  aktivitas  

pemasaran  yang  dilakukan  untuk  membujuk  konsumen  melalui  promosi-

promosi  perusahaan  sehingga  mendorong  penjualan  lebih  cepat."  (Kotler,  

2005:298) 

• Public  Relations/Publicity 

Public  relation sengaja dilakukan  oleh sebuah perusahaan untuk 

mempromosikan  citra  suatu  perusahaan  atau  produk.  Public  relation  

hampir  sama  dengan  advertising  yang  merupakan  publikasi  komunikasi  

non-personal,  namun  hal  yang  membedakannya  adalah  cara  untuk  

mencapai  ke  media  massa  tersebut.  Dalam public relation,  perusahaan  

sengaja  menggelar  sebuah  acara  yang  dapat  diterima  dan  dipahami  oleh  

publik  sehingga acara tersebut dapat diliput  dan  dipublikasikan  melalui  

media  massa.  Tujuan  dari  public  relation  ini  adalah  untuk  memberikan  

image  positif  terhadap  perusahaan  di mata  publik. 

• Personal  Selling 

Personal  Selling  merupakan  salah  satu  aspek  pemasaran  dengan  

melakukan  komunikasi  langsung  kepada  calon  pembeli  untuk  membeli  

produk  atau  jasa  yang  ditawarkan.  Menurut (Swastha, 2006,260), penjualan 

perseorangan merupakan interaksi tatap muka antara individu untuk 

meciptakan, meingkatkan, dan memperbaiki hubungan untuk mencapai 

keuntungan kedua belah pihak. Dalam penjualan perseorangan dilakukan 
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kegiatan komunikasi tatap muka langsung dengan target konsumen untuk 

mempengaruhi konsumen sehingga terjadi transaksi barang, jasa, atau ide. 

 

3.3 AISAS 

Strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang 

dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha 

suatu organisasi. Strategi digunakan untuk melakukan komunikasi kepada publik 

agar mendapatkan perhatian atau dukungan yang lebih baik dari publik. Ruslan 

berpendapat strategi komunikasi efektif adalah tentang bagaimana mengubah 

sikap, mengubah opini, dan mengubah perilaku. 

AISAS dikembangkan oleh agen periklanan asal Jepang yang pernah 

menjadi agen periklanan terbesar di dunia pada tahun 1974 versi majalah 

Advertising Age, yaitu Dentsu yang berlokasi di Tokyo Jepang. Ketika 

membutuhkan barang dengan keterlibatan yang tinggi, pelanggan akan melakukan 

pencarian yang lebih mendalam dibandingkan barang barang dengan keterlibatan 

yang rendah. Oleh karena itu, Dentsu mengemukakan sebuah model komunikasi 

pemasaran yang didapat dari perkembangan teknologi, yang diberi nama dengan 

model AISAS. AISAS dinilai lebih relevan dengan perubahan signifikan pada 

perilaku konsumen dalam perkembangan zaman di mana teknologi sudah 

mengarah pada era internet dan digital bila dibandingkan dengan pola perilaku 

konsumen yang sebelumnya dijelaskan oleh model AIDMA (Attention, Interest, 

Desire, Memory, Action). Jika dibandingkan model ini ke AIDMA, maka akan 
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dilihat bahwa proses transformasi psikologis (Action, Interest, Desire, Memory) 

telah disederhanakan menjadi Action dan Interest saja. 

Perubahan pola perilaku ini didorong oleh perkembangan pesat teknologi 

internet sehingga menciptakan era digital atau online. Intinya, pertama, 

pendekatan IMC Dentsu disusun berdasarkan studi mendalam terhadap ide-ide 

yang muncul dari konsumen. Kedua, tidak hanya fokus pada jangkauan dan 

frekuensi penyampaian pesan kepada target audience (kuantitas) tapi juga dengan 

melibatkan konsumen (kualitas). Ketiga, strategi komunikasi diarahkan pada 

penciptaan skenario yang mengarahkan konsumen untuk secara sukarela mencari 

informasi mengenai produk, membeli produk, dan kemudian menyebarkan 

positive word-of-mouth ke konsumen lain. Keempat, komunikasi harus melihat 

titik koneksi konsumen dengan merek (Sugiyama, 2011,79). 

 
Gambar 3.1. Model AISAS oleh Dentsu 

Sumber : Sugiyama, Kataro, Andree, Tim. (2011). The Denstu Way. McGraw-Hill ebooks. 
Thurau, Gwinner, Walsh dan Gremler 
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Berikut adalah penjabaran dari model AISAS menurut Sugiyama : 

1. Attention 

Tahap attention adalah tahap yang terjadi ketika sebuah pesan komunikasi tiba 

sebagai stimulus yang diterima oleh indera manusia. Pada tahap ini, iklan 

dilihat, ditonton atau didengar. Diharapkan bahwa pesan tersebut tidak 

sekedar didengar atau dilihat, tetapi juga diperhatikan khalayak. Perhatian 

khalayak terhadap iklan atau pesan komunikasi pemasaran dapat diukur dari 

sejauh mana khalayak melihat/atau mendengar stimulus yang terdapat dalam 

iklan, seperti visualisasi, narasi, musik, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan 

tahap ini adalah tahap paling penting karena tahap ini membuka jalan bagi 

pesan iklan untuk memiliki efek berikutnya pada diri khalayak. Dalam dunia 

digital, konten dapat dibuat dimana perusahaan membuat suatu konten yang 

dapat menarik perhatian masyarakat agar publik tertarik untuk mengikuti lebih 

jauh. 

2. Interest 

Tahap ini adalah tahapan dimana publik tertarik dengan konten yang 

perusahaan ciptakan. Pada tahap interest, pesan komunikasi membangkitkan 

minat khalayak untuk mengetahui dan mengenal lebih lanjut tentang pesan 

tersebut atau tentang produk yang dikomunikasikan. Sebuah pesan yang 

efektif, adalah pesan yang memancing keingintahuan dan menimbulkan rasa 

penasaran khalayak, yang kemudian termotivasi untuk lebih jauh terlibat. Oleh 

sebab itu, daya tarik konten harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini 
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terlihat dari seperti hal nya caption-caption pada konten terutama sosial 

medianya. 

3. Search 

Konsumen biasanya langsung menuju berbagai search engine, seperti Google 

ataupun YouTube untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan berbekal 

informasi yang didapat. Contohnya dari tahap interest tadi dapat 

dimanifestasikan dalam bentuk penelusuran di internet, yang dimana 

pengguna internet mulai menuliskan keywords dari bekal informasi yang di 

dapat. Ini adalah tahapan dimana publik akan mencari tahu lebih jauh tentang 

informasi dari perusahaan/produk tersebut. Publik bisa melakukan pencarian 

di akun dan platform perusahaan tersebut, melihat konten-konten lain dan 

feedback/review dari para konsumennya sebelum memutuskan untuk membeli 

produk tersebut. Dan menjadi tugas perusahaan untuk mengarahkan pada titik 

akhir yang tepat. 

4. Action 

Pada tahap ini, pesan telah berhasil mendorong khalayak untuk melakukan 

tindakan tertentu, yang pada akhirnya dan efek terutama yang diharapkan dari 

setiap kegiatan komunikasi sebuah perusahaan adalah tindakan atau keputusan 

untuk membeli. Keberhasilan proses ini terletak pada kerelaan khalayak 

sebagai visitor untuk meninggalkan data dan kontak yang dimilikinya. 
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5. Share 

Jika informasi yang didapat cukup baik dan menarik minat dari konsumen, 

maka konsumen akan berbagi kepada orang-orang di sekitarnya mengenai 

pengalamannya terhadap sebuah produk, disinilah akan tercipta word of 

mouth, serta perbincangan mengenai informasi tersebut baik di media social 

maupun secara langsung. Publik akan membagikan pengalamannya kepada 

masyarakat baik melalui testimoni, komentar dan lainnya. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, dapat dilakukan dengan memberikan komentar di 

jejaring sosial. Publik bahkan dapat merekomendasikan ke orang lain melalui 

fasilitas dan fitur yang tersedia di masing-masing medium. 

Bersumber dari teori AISAS, maka perilaku pembelian melalui media 

online lebih tergambar jelas karena melalui internet orang lebih mudah untuk 

pencarian informasi (search), serta lebih mudah untuk membagikan baik 

pengalaman maupun hasil evaluasinya (share). Model AISAS sangat penting 

dipelajari oleh suatu perusahaan, agar perusahaan dapat menetapkan strategi yang 

lebih baik dan terfokus terhadap audiensnya. Perusahaan juga dapat memperoleh 

feedback yang cepat dari audience-nya sebab di dalam proses AISAS, audiens 

akan lebih aktif dalam menanggapi pesan dari perusahaan. Perusahaan atau pelaku 

usaha harus mampu memberikan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi publik. 

 

3.4 Brand 

Brand adalah suatu nama, kata, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi 

dari semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau penjual produk dan jasa 
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tertentu (Kotler & Amstrong, 2003,349). Dari pengertian tersebut simbol, tanda 

mengidentifikasi produk dan membedakan perusahaan dengan produk asing. 

Sehinga sebuah brand harus konsisten memberikan keistimewaan, manfaat dan 

jasa tertentu kepada pembeli dan memberikan jaminan kualitas. Sedangkan 

menurut Bilson Simamora (2001,149) brand adalah nama, tanda, istilah, simbol, 

desain, atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan 

membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual 

lain. Brand sangat diperlukan oleh suatu produk, karena selain brand memiliki 

nilai yang kuat brand juga bermanfaat bagi konsumen, produsen, publik, seperti 

yang dikemukakan oleh Bilson Simamora (2001,153), yaitu : 

1. Bagi konsumen, manfaat brand adalah : 

a. Brand dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu. 

b. Brand membantu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru 

yang mungkin bermanfaat bagi mereka. 

2. Bagi produsen, manfaat brand adalah : 

a. Brand memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-

masalah yang timbul. 

b. Brand memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas 

produk. 

c. Brand memungkinkan menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan. 

d. Brand membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

 



	

44	

3.5 Brand Awareness           

Kesadaran  merek  (brand  awareness)  merupakan  kesanggupan  seorang  

pembeli  untuk  mengenali  atau  mengingat  kembali  bahwa  suatu  merek  

merupakan  merupakan  bagian  dari  kategori  atau  produk  tertentu.  Bagian  

dari  suatu  kategori  produk  perlu  ditekankan  karena  terdapat  suatu  hubungan  

antara  kategori  produk  dengan  merek  yang  dilibatkan.  (Tjiptono,  2005,40) 

Kesadaran  merek  (brand  awareness)  memiliki  empat  tingkatan  akan  

pencapaian  kesadaran  di  benak  konsumen, yaitu : 

1. Tidak  sadar  merek  (unaware  of  brand)  adalah  level  yang  

paling  rendah.  Pada  posisi  ini,  pelanggan  sama  sekali  tidak  

mengenali  merek  yang  disebutkan  meskipun  melalui  alat  

bantu,  seperti  menunjukan  gambar  atau  menyebutkan  nama  

merek  tersebut. 

2. Mengenali  merek  (brand  recognition)  atau  mengingat  kembali  

dengan  bantuan.  Pada  level ini,  pelanggan  akan  mengingat  

merek  setelah  diberikan  bantuan  dengan  memperlihatkan  

gambar  atau  ciri-ciri  tertentu. 

3. Mengingat  kembali  merek  (brand  recall)  adalah  level  

pengingat  merek  tanpa  bantuan  (unaided  recall).  Level  ini  

mencerminkan  merek-merek  yang  dapat  diingat  pelanggan  

dengan  baik  tanpa  bantuan. 

4. Puncak  pikiran  (top  of  mind)  merupakan  level  tertinggi  dan  

posisi  ideal  bagi  semua  merek.  Pada  level  ini,  pelanggan  
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sangat  paham  dan  mengenali  elemen-elemen  yang  dimiliki  

sebuah  merek.  Pelanggan  akan  menyebutkan  merek  untuk  

pertama  kali,  saat  ditanya  mengenai  suatu  kategori  produk.  

Dengan  perkataan  lain,  sebuah  merek  menjadi  merek  utama  

dari  berbagai  merek  yang  ada  dalam  benak  pelanggan. 

 
Gambar 3.2. Piramida Brand Awareness 

Sumber : Aaker, David A. 1991. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand 
Name. New York: The Free Press. 

 
 

3.6   Pengertian  Digital  Marketing/Internet Marketing 

Digital  Marketing  merupakan  alat  komunikasi  antara  brand  dengan  

konsumennya  melalui  digital  media  sebagai  medium  pengiriman  pesan.  

Menurut Chaffey, di dalam buku Digital Marketing Strategy, Implementation, and 

Practice : Digital marketing has similar meaning to e-marketing-both describe 

the management and execution of marketing using electronic media such as the 

web, e-mail, and other wireless media in conjunction with digital data about 

customers characteristics and behavior. 
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Dari definisi diatas dijelaskan bahwa digital marketing memiliki konsep 

pemasaran yang cukup luas bukan hanya mengenai internet saja. Namun, digital 

marketing juga mendukung kemajuan teknologi lainnya sepeti mobile devices dan 

application. Dikatakan digital marketing jika sebuah kegiatan pemasaran dimana 

perusahaan banyak menggunakan digital channel atau digital media. Melalui 

digital marketing ini kita dapat menggunakan teknologi digital yang ada dan yang 

saat ini sedang berkembang pesat. Dengan penggunaan digital marketing ini maka 

akan dapat menciptakan komunikasi yang tepat, terintegrasi, dan terukur sehingga 

pesan yang ingin disampaikan dapat sampai ke target market dengan tepat. 

Chandra (2004,231)  

3.6.1 Digital Marketing Communication Tools 

Pada  zaman  sekarang,  digital  media  seperti  internet  dan  teknologi  

lainnya  memiliki  berbagai  keunggulan  dibandingkan  dengan  media  

tradisional  lainnya.  Salah  satu  keunggulan  dari  digital  media  adalah  

jangkauan  yang  tidak  terbatas,  dan  biaya  yang  lebih  murah  dibandingkan  

dengan melakukan pemasaran di media  tradisional.  Penggunaan  digital  

marketing  ini  dinilai  saling  melengkapi  dengan  pemasaran  melalui  media  

tradisional.  Namun  saat  ini  sudah  banyak usaha yang bermunculan yang 

mengandalkan media  digital  sebagai  pemasukan  utamanya,  melalui  website  

ataupun  social  media.  Kegiatan  digital  marketing  dapat  dilakukan  melalui  

beberapa  media  digital,  seperti: 

1)  Website 
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Website  merupakan  salah  satu  media  yang  paling  sering  digunakan di 

dalam  digital  marketing  suatu  company.  Perusahaan  seringkali  memberikan  

informasi  secara  detail  tentang  produknya,  tentang  perusahaan  tersebut,  

bahkan  pembeli  dapat  melakukan  transaksi  pembelian  melalui  website  

tersebut.  Melalui  website  perusahaan  dapat  berinteraksi  kepada target  market  

secara  langsung.  Tampilan  dari  suatu  website  memberikan  pengaruh  terhadap  

minat  orang  untuk  melihat  dan  membukanya.  Website  juga  dapat  

divariasikan  sesuai  dengan  keinginan  dan  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dari  

perusahaan.  Website  dapat  diatur  dan  dibuat  menyesuaikan  kebutuhan  dari  

brand  tersebut,  seperti  contohnya  website  yang  menjual kosmetik lipstick, 

dilengkapi  dengan  fitur  pemilihan  shade  warna  pada lipstick tersebut,  

kemudian  juga  ada  website yang dilengkapi dengan layanan live chat. Sehingga 

pelanggan bisa menghubungi secara langsung perushaan tersebut. Melalui website 

perusahaan dapat memberikan penjelasan mengenai produk yang mereka jual 

sehingga menambah brand knowledge kepada konsumen. Menurut Shimp di 

dalam bukunya Integrated Marketing Communication in Advertising and 

Promotion (Shimp. 2010,397) : 

Website can be considered the centerpiece of companies online 

advertising efforts, with other advertising formats (e.g., banners, e-mail, and paid 

searches) simply serving to drive traffic to their websites. Hence, websites are key 

succesfully integrated online advertising programs. It is useless to drive traffic to 

a bad websites. 



	

48	

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, website harus digunakan sebagai 

media untuk penyedia informasi kepada customer. Sering kali perusahaan 

menggunakan bantuan sales promotion ataupun social media sebagai daya tarik 

suatu website. 

2) Social Media 

Saat ini pengguna social media menjadi marak dikalangan masyarakat di 

berbagai generasi. Menurut Fill (2009,796) social media adalah pengguna internet 

oleh manusia, dimana para partisipannya tidak hanya dapat saling berbagi 

mengenai pengalaman dan gaya hidup mereka tetapi juga memungkinkan mereka 

untuk menggunakan kapasitas interaktif untuk membangun suatu hubungan.  

 

3.7 Media Sosial 

Salah  satu  kategori  media  online  yang  banyak  digunakan  perusahaan  

dalam  memasarkan  produk  dan  menjadi  media  pemasaran  adalah  media  

sosial. Menurut Dr Rulli Nasrullah media sosial adalah medium di internet yang 

memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja 

sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan 

sosial secara virtual. Dalam media sosial juga, Kotler dan Keller menuliskan 

bahwa media sosial dapat digunakan oleh para penggunakan untuk dapat 

memberikan informasi teks, gambar, audio, dan video dengan pemakai lainnya 

dan dengan perusahaan lainnya (Kotler & Keller, 2012,570).  

Menurut  Eva  dan  Mirko  (2012,3) "SM  can  be  considered  a  give-to-

get  environment,  because  interactions  among  users  are  based  on  the  free  
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exchange  of  contents-opposed  to  traditional  media." Dari  ketiga  definisi  di  

atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  media  sosial  adalah  sebuah  sarana  atau  alat  

bagi  pengguna  internet  untuk  berkomunikasi  secara  interaktif  dengan  

membuat  dan  mempublikasikan  konten  yang  bervariasi. 

Media  sosial  telah  menjadi  penentu  penting  bagi  banyak  perusahaan  

dalam  hal  pemasaran  sehingga  terbentuklah  pemasaran  media  sosial  (Social  

Media  Marketing).  Pemasaran  media  sosial  adalah  hubungan  antara  brand  

dan  konsumen  ketika  menawarkan  saluran  dan  sarana  pertukaran  personal  

bagi  jaringan  terpusat  dan  interaksi  sosial  pengguna  (Chi,  2011,46). Untuk 

dapat menarik perhatian  dari  masyarakat,  maka  perusahaan  juga harus mampu  

untuk  membuat  strategi  dengan  membuat  konten  yang  menarik  perhatian  

dan  mendorong  pembaca  untuk  berbagi  dengan  jaringan  sosial  mereka  

karena  media  sosial  menjadi  sarana  bagi  konsumen  untuk  mengetahui  lebih  

banyak  mengenai  perusahaan  dan  produk  yang  disukai  melalui  tinjauan  

(Review)  dan  bagian  (Sharing)  dari  jaringan-jaringan  seperti  Facebook,  

Instagram,  Youtube,  Website  dan lain-lain.  Kemunculan  media  sosial  

membuat  kontrol  konten,  waktu,  frekuensi  dan  medium  menjadi  berkurang  

sehingga  perusahaan  memiliki  kekuatan  yang  sedikit  untuk  mempengaruhi  

pilihan  konsumen  (Eva  dan  Mirko,  2012,5).  Oleh karena itu,  untuk  

mempengaruhi  perilaku  konsumen,  perusahaan  harus  mampu  memilih  

jaringan  dan  memanfaatkan  media  sosial  secara  tepat. 

Tingkat  pengguna  media  sosial  yang  tinggi  mendukung  perusahaan  

untuk  menjangkau  target  yang  lebih  banyak.  Media  sosial  memampukan  
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perusahaan  untuk  menyediakan  mekanisme  baru  dalam  menjangkau  

kelompok  yang  luas  dan  bervariasi,  termasuk  individu  atau  kelompok  yang  

seringkali  sulit  dijangkau  atau  dikumpulkan  (Dozier,  Hacker,  Silberberg,  dan  

Ziegahn,  2011,151)  yang  mana  sangat  penting untuk  meningkatkan  kesadaran  

(awareness). 

 

3.8 Instagram  sebagai  Media  Sosial 

Instagram  didirikan  pada  tanggal  6  oktober  2010  oleh  Kevin  Systrom  

dan  Mike  Krieger  di  perusahaan  Burbn,  Inc  sebagai  sebuah  aplikasi  mobile  

gratis  yang  dapat  diunduh  oleh  semua  kalangan  individu  mulai  dari  13  

tahun  keatas. Instagram merupakan sebuah  media  sosial  yang  menjadi  

platform  bagi  penggunanya  untuk  dapat  mengambil  dan  menyebarkan  

moment  yang  diabadikan  melalui  foto  dan  video  kepada  khalayak  luas.  

Instagram  juga  saat  ini  telah  menjadi  rumah  bagi  para  selebriti,  perusahaan,  

perusahaan  berita,  musisi,  dan  para  orang-orang  kreatif  untuk  dapat  

menvisualkan  kehidupan  dan  informasi  yang  ingin  disampaikan  kepada  

masyarakat  (Instagram,  2016).  Aplikasi  Instagram  memiliki  fitur  yang  simple  

yaitu  mengunggah  foto,  berkomentar,  dan  like. Selain itu dengan adanya 

konsep “follow”, “like” foto dan “popular” di Instagram maka menjadikan 

Instagram semakin banyak penggunanya. Pengguna Smartphone menjadi lebih 

gemar memotret. Namun tujuan dibuatnya Instagram bukanlah hanya sebuah 

aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar dan 

merupakan komunikasi yang berbeda. 
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Fitur-fitur  instagram lainnya yang mudah untuk digunakan yaitu : 

 

 

1.  Followers 

 Followers  merupakan  salah  satu  pengikut  yang  mengikuti  akun  

pengguna  instagram  lainnya  dengan  bertujuan  ingin  melihat, suka  dan ingin 

mencari tahu tentang akun  instagram  yang  diikutinya.  Dengan  adanya  

followers  maka  adanya  komunikasi  antara  keduanya  yang  dilakukan  dengan  

cara  memberikan  komentar  ataupun  memberikan  tanda  suka  terhadap  foto  

yang  diunggah  oleh  pengguna  lain. 

2.  Kamera  dan  efek  foto 

Instagram  menambahkan  fitur  kamera  dan  efek  foto  di  dalam  

instagram  yang  bertujuan  agar  mempermudah  pengguna  untuk memposting  

foto  dan  mengeditnya  dengan  efek  di  instagram  agar  hasil  foto  yang  

dihasilkan  lebih  indah.   

3.  Snap  Story 

Merupakan  sebuah  fitur  baru  di  instagram  yang  akan  mempermudah  

pengguna  untuk  mengunggah  foto  maupun  video  di  Snap  Story  tetapi  hanya  

bertahan  selama  24  jam  saja.  Fitur  ini  juga  dilengkapi  dengan  adanya  

tagging,  location,  filter,  dan  sticker  yang  menarik. 

4.  Instagram  Live 

Merupakan  sebuah  fitur  baru  di  instagram  yang  dapat  digunakan  

oleh  penggunanya  untuk  melakukan  siaran  langsung  yang  dapat  disaksikan  
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oleh  para  followers. Setelah  melakukan  siaran  langsung,  pengguna  dapat  

menyimpan  siaran  tersebut  ke  dalam  snap  story  tetapi  hanya  dalam  kurun  

waktu  24  jam. 

5.  Direct  Message 

Salah  satu  fitur  instagram  dimana  pengguna  dan followers-nya  dapat  

melakukan  komunikasi  yang  bersifat  private.  Di  dalam  fitur  ini  juga  

memberikan  fasilitas  dimana  pengguna  dan  followers-nya  dapat  melakukan  

video  chat. 

6.  Instagram  TV  (IG  TV) 

Merupakan  salah  satu  fitur  baru  di  Instagram  dimana  pengguna  dapat  

mengupload  video  dalam  durasi  panjang  seperti  layaknya  youtube  dan  dapat  

dilihat  oleh  user-user  yang  lainnya. 

Instagram  dapat  diakses  dengan menggunakan  ponsel,  tablet  atau  

komputer  diikuti  dengan  akses  internet.  Instagram  juga  dengan  mudah  dapat  

di  download  di  dalam  appstore  maupun  app  lainnya.  Dengan  banyaknya  

fitur-fitur  instagram  yang  ada  dan  banyaknya  pengguna  instagram  di  

Indonesia  maka  membuat  instagram  menjadi  salah  satu  platform  media  

sosial  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk  dapat  mengenalkan  

brandnya  kepada  masyarakat. 

 

3.9 Media Promosi BLP Beauty 

Promosi adalah hal yang penting untuk dilakukan karena promosi 

merupakan aktivitas atau kegiatan untuk mempromosikan dan membujuk 
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pelanggan atau konsumen untuk melakukan pembelian (Kotler dan Armstrong, 

2012,89). Promosi adalah salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh BLP 

Beauty untuk meningkatkan penjual setiap tahunnya. 

Dalam melakukan promosi, BLP Beauty menggunakan tiga media utama, yaitu: 

    •    Below the line (BTL) 

Below The Line (BTL) adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang 

dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah 

merangkul konsumen agar lebih aware dengan produk yang ditawarkan, 

contohnya : program bonus/hadiah, event, pembinaan konsumen dan sebagainya. 

Pada intinya definisi below the line adalah bentuk iklan yang tidak disampaikan 

atau disiarkan melalui media massa, dan biro iklan tidak memungut komisi atas 

penyiarannya/pemasangannya. Kegiatan promosi below the line suatu brand 

paling banyak dilakukan melalui beragam event. Dengan event ini, konsumen 

akan berhubungan langsung dengan brand, sehingga bisa terjadi komunikasi 

antara brand dengan konsumen. Beragam pendekatan dalam melakukan brand 

activation ini sudah banyak dilakukan. 

    •    Above the Line (ATL) 

Pemasaran atau marketing Above The Line (ATL) artinya adalah pemasaran yang 

melakukan pemasaran produk / jasa dengan menggunakan mass media. Media 

yang digunakan biasanya adalah media televisi, radio, media cetak (koran, 

majalah, dan lain-lain). Dan saat ini ketika Internet sangat booming menggunakan 

iklan pada search engine atau banner pada situs-situs terkenal. ATL digunakan 

jika memang pasar yang dituju sangat luas dan sulit atau belum bisa didefinisikan. 
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    •    Through the Line (TTL) 

Dengan munculnya media-media promosi baru, terutama yang berbasis Teknologi 

Informasi, perbedaan antara ATL dengan BTL semakin samar. Internet, karena 

fiturnya yang sangat banyak dan lengkap ( Rich multimedia ), yang dapat 

mencakup target audiens yang sangat luas, spesifik dan mempunyai fasilitas 

interaksi secara langsung. Hal ini di sebut juga dengan istilah “Integrated 

Marketing Communication” (IMC).   

Hal inilah yang menjadikan timbulnya istilah baru, yaitu Through the Line (TTL). 

Jika diperhatikan tren sekarang, banyak kegiatan promosi yang menerapkan 

Marketing Mix dengan konsep Through The Line (TTL). Ada Promosi Above The 

Line yang mengandung unsur Below The Line. Atau sebaliknya, Promosi Below 

The Line yang mengandung unsur Above The Line. Contoh Promosi Through The 

Line (TTL) : 

a. Pameran produk dengan pembagian brosur dan katalog yang menyertakan 

alamat Website Toko Online. 

b. Aktifitas BTL yang di unggah ke Website dan sosmed. 

c. Iklan sebuah brand di majalah yang sekaligus ditempeli sample produk. 

d. Event di outlet tertentu yang disebar luaskan lewat iklan radio dan sosial media. 
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3.10  Kerangka  Penelitian 

 
Gambar 3.3. Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2019 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Definisi Konseptual 

4.1.1. AISAS 

Strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang 

dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha 

suatu organisasi. Strategi digunakan untuk melakukan komunikasi kepada publik 

agar mendapatkan perhatian atau dukungan yang lebih baik dari publik. Ruslan 

berpendapat strategi komunikasi efektif adalah tentang bagaimana mengubah 

sikap, mengubah opini, dan mengubah perilaku. 

AISAS dikembangkan oleh agen periklanan asal Jepang yang pernah 

menjadi agen periklanan terbesar di dunia pada tahun 1974 versi majalah 

Advertising Age, yaitu Dentsu yang berlokasi di Tokyo Jepang. Ketika 

membutuhkan barang dengan keterlibatan yang tinggi, pelanggan akan melakukan 

pencarian yang lebih mendalam dibandingkan barang barang dengan keterlibatan 

yang rendah. Oleh karena itu, Dentsu mengemukakan sebuah model komunikasi 

pemasaran yang didapat dari perkembangan teknologi, yang diberi nama dengan 

model AISAS. AISAS dinilai lebih relevan dengan perubahan signifikan pada 

perilaku konsumen dalam perkembangan zaman di mana teknologi sudah 

mengarah pada era internet dan digital bila dibandingkan dengan pola perilaku 

konsumen yang sebelumnya dijelaskan oleh model AIDMA (Attention, Interest, 

Desire, Memory, Action). Jika dibandingkan model ini ke AIDMA, maka akan 
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dilihat bahwa proses transformasi psikologis (Action, Interest, Desire, Memory) 

telah disederhanakan menjadi Action dan Interest saja. 

Perubahan pola perilaku ini didorong oleh perkembangan pesat teknologi 

internet sehingga menciptakan era digital atau online. Intinya, pertama, 

pendekatan IMC Dentsu disusun berdasarkan studi mendalam terhadap ide-ide 

yang muncul dari konsumen. Kedua, tidak hanya fokus pada jangkauan dan 

frekuensi penyampaian pesan kepada target audience (kuantitas) tapi juga dengan 

melibatkan konsumen (kualitas). Ketiga, strategi komunikasi diarahkan pada 

penciptaan skenario yang mengarahkan konsumen untuk secara sukarela mencari 

informasi mengenai produk, membeli produk, dan kemudian menyebarkan 

positive word-of-mouth ke konsumen lain. Keempat, komunikasi harus melihat 

titik koneksi konsumen dengan merek (Sugiyama, 2011,79). 

Berikut adalah penjabaran dari model AISAS menurut Sugiyama : 

1. Attention 

Tahap attention adalah tahap yang terjadi ketika sebuah pesan komunikasi 

tiba sebagai stimulus yang diterima oleh indera manusia. Pada tahap ini, 

iklan dilihat, ditonton atau didengar. Diharapkan bahwa pesan tersebut 

tidak sekedar didengar atau dilihat, tetapi juga diperhatikan khalayak. 

Perhatian khalayak terhadap iklan atau pesan komunikasi pemasaran dapat 

diukur dari sejauh mana khalayak melihat/atau mendengar stimulus yang 

terdapat dalam iklan, seperti visualisasi, narasi, musik, dan lain 

sebagainya. Dapat dikatakan tahap ini adalah tahap paling penting karena 

tahap ini membuka jalan bagi pesan iklan untuk memiliki efek berikutnya 
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pada diri khalayak. Dalam dunia digital, konten dapat dibuat dimana 

perusahaan membuat suatu konten yang dapat menarik perhatian 

masyarakat agar publik tertarik untuk mengikuti lebih jauh. 

2. Interest 

Tahap ini adalah tahapan dimana publik tertarik dengan konten yang 

perusahaan ciptakan. Pada tahap interest, pesan komunikasi 

membangkitkan minat khalayak untuk mengetahui dan mengenal lebih 

lanjut tentang pesan tersebut atau tentang produk yang dikomunikasikan. 

Sebuah pesan yang efektif, adalah pesan yang memancing keingintahuan 

dan menimbulkan rasa penasaran khalayak, yang kemudian termotivasi 

untuk lebih jauh terlibat. Oleh sebab itu, daya tarik konten harus sangat 

diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari seperti hal nya caption-

caption pada konten terutama sosial medianya. 

3. Search 

Konsumen biasanya langsung menuju berbagai search engine, seperti 

Google ataupun YouTube untuk mencari informasi lebih lanjut. Dengan 

berbekal informasi yang didapat. Contohnya dari tahap interest tadi dapat 

dimanifestasikan dalam bentuk penelusuran di internet, yang dimana 

pengguna internet mulai menuliskan keywords dari bekal informasi yang 

di dapat. Ini adalah tahapan dimana publik akan mencari tahu lebih jauh 

tentang informasi dari perusahaan/produk tersebut. Publik bisa melakukan 

pencarian di akun dan platform perusahaan tersebut, melihat konten-

konten lain dan feedback/review dari para konsumennya sebelum 
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memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dan menjadi tugas 

perusahaan untuk mengarahkan pada titik akhir yang tepat 

4. Action 

Pada tahap ini, pesan telah berhasil mendorong khalayak untuk melakukan 

tindakan tertentu, yang pada akhirnya dan efek terutama yang diharapkan 

dari setiap kegiatan komunikasi sebuah perusahaan adalah tindakan atau 

keputusan untuk membeli. Keberhasilan proses ini terletak pada kerelaan 

khalayak sebagai visitor untuk meninggalkan data dan kontak yang 

dimilikinya 

5. Share 

Jika informasi yang didapat cukup baik dan menarik minat dari konsumen, 

maka konsumen akan berbagi kepada orang-orang di sekitarnya mengenai 

pengalamannya terhadap sebuah produk, disinilah akan tercipta word of 

mouth, serta perbincangan mengenai informasi tersebut baik di sosial 

media maupun secara langsung. Publik akan membagikan pengalamannya 

kepada masyarakat baik melalui testimoni, komentar dan lainnya. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini, dapat dilakukan dengan memberikan 

komentar di jejaring sosial. Publik bahkan dapat merekomendasikan ke 

orang lain melalui fasilitas dan fitur yang tersedia di masing-masing 

medium. 

Bersumber dari teori AISAS, maka perilaku pembelian melalui media online 

lebih tergambar jelas karena melalui internet orang lebih mudah untuk pencarian 

informasi (search), serta lebih mudah untuk membagikan baik pengalaman 
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maupun hasil evaluasinya (share). Model AISAS sangat penting dipelajari oleh 

suatu perusahaan, agar perusahaan dapat menetapkan strategi yang lebih baik dan 

terfokus terhadap audiensnya. Perusahaan juga dapat memperoleh feedback yang 

cepat dari audience-nya sebab di dalam proses AISAS, audiens akan lebih aktif 

dalam menanggapi pesan dari perusahaan. Perusahaan atau pelaku usaha harus 

mampu memberikan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi publik 

4.1.2. Brand Awareness 

Kesadaran merek (brand awareness) merupakan kesanggupan seorang 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori atau produk tertentu. Bagian dari suatukategori produk perlu 

ditekankan karena terdapat suatu hubungan antara kategori produk dengan merek 

yang dilibatkan (Tjiptono, 2005,40). 

Kesadaran merek (brand awareness) memiliki empat tingkatan akan 

pencapaian kesadaran di benak konsumen, yaitu : 

1. Brand unaware (tidak menyadari merek) 

Kategori ini termasuk merek yang tetap dikenal walaupun sudah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall) 

2. Brand Recognition (pengenalan merek) 

Kategori ini meliputi merek produk yang dikenal konsumen setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall) 

3. Brand Recall (pengingatan kembali merek) 



	

61	

Kategori ini meliputi merek dalam kategori suatu produk yang 

diingat konsumen tanpa harus dilakukan pengingatan kembali, 

diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan (unaided 

recall) 

4. Top of Mind (puncak pikiran) 

Kategori ini meliputi merek produk yang pertama kali muncul di 

benak konsumen pada umumnya. 

 

Kesadaran merek (brand awareness) dapat dicapai dengan beberapa cara: 

1. Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan harus ada hubungan 

antara merek dengan kategori produknya. 

2. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik sehingga membantu 

konsumen untuk mengingat merek 

3. Jika produk memiliki simbol, hendaknya simbol yang dipakai dapat 

dihubungkan dengan mereknya. 

4. Perluasan nama merek dapat dipakai agar merek semakin banyak 

diingat pelanggan. 

5. Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena 

membentuk ingatan lebih sulit dibandingkan membentuk pengenalan. 

6. Kesadaran merek dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat yang 

sesuai kategori produk, merek atau keduanya. 
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4.2. Metode Operasionalisasi Konsep 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu AISAS dan brand awareness. 

Berikut dijabarkan mengenai Tabel Operasionalisasi variabel tersebut: 

Tabel 4.1. Operasionalisasi Konsep 
Variabel Dimensi Indikator Pengukuran 

AISAS (X) 
Sugiyama (2013) 

Attention 1. Saya mengetahui 
produk BLP 
melalui instagram 

2. Melihat akun 
instagram BLP 
saya menaruh 
perhatian pada 
produk tsb 

3. Postingan dan feed 
instagram akun 
BLP sudah menarik 

Skala Likert 

Interest 1. Melihat harganya 
yang terjangkau, 
saya menjadi 
tertarik dengan 
produk BLP 

2. Karena BLP 
memiliki varian 
produk, saya 
tertarik untuk 
mencoba produk 
BLP 

3. Saya merasa 
tertarik untuk 
membandingkan 
produk BLP 
dengan produk 
yang saya pakai 
sekarang 

Search 
 

1. Saya melakukan 
pencarian lebih 
lanjut melalui 
internet mengenai 
produk BLP 

2. Produk BLP 
memiliki produk 
yang up to date, 



	

63	

saya menjadi yakin 
dengan produk 
BLP 

3. Harga dan produk 
yang cukup 
menarik dari 
produk BLP saya 
ingin mencoba 
untuk membeli 
produk BLP 

 Action 1. Harga dan produk 
BLP di instagram 
mendorong saya 
untuk benar benar 
ingin mencoba 
produk BLP 

2. Saya benar benar 
membeli salah satu 
produk BLP 

3. Saya yakin untuk 
membeli produk 
BLP 

 

 Share 1. Saya akan 
merekomendasikan 
BLP melalui chat 
kepada teman-
teman 

2. Saya akan 
merefrensikan 
produk BLP di 
sosial media 

3. Saya akan 
menceritakan dan 
menyarakan pada 
kerabat saya untuk 
memakai produk 
BLP 

 

Brand Awareness 
(Y) 
Tjiptono (2005) 
 

Top Of Mind 1. Ketika mendengar 
kosmetik lokal 
brand, yang saya 
ingat hanya BLP 
(TOM) 

Skala Likert 

 Brand Recall 1. Saya memilih 
produk BLP jika 
ingin membeli 
kosmetik (brand 
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recall) 
 

 Brand 
Recognation 

    1. Ketika saya melihat 
packaging BLP, 
saya tau bahwa itu 
produk BLP (brand 
recognition) 

 

 

 Unaware of a 
brand 

    1. BLP merupakan 
kosmetik yang akan 
saya beli, jika tidak 
ada merk lain 

 

Sumber: Data Primer, 2019 

 Pada tabel 4.1.di atas dijelaskan mengenai dimensi yang diturunkan 

menjadi indikator masing-masing beserta model pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian. 

4.2.1. Variabel 

 Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dilakukan penelitian dan pada akhirnya akan mendapatkan 

informasi sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013,38). 

Variabel terbagi menjadi dua yaitu: 

1.  Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel bebas merupakan variabel yang prediktor sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas pada penelitian ini  yaitu media 

AISAS (X). 

2.  Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel terikat disebut juga sebagai variabel respon sebagai variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen.Pada penelitian ini variabel terikat yang 

ditetapkan yaitu brand awareness (Y). 
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4.2.2. Definisi Operasionalisasi Variabel 

Karakterisik responden dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu: 

a. Jenis kelamin yang diteliti dibagi menjadi dua yaitu pria dan wanita, 

diperlukan untuk mengetahui jenis kelamin yang lebih dominan. 

b. Usia adalah berapa lama hidup dari responden pada saat dilaksanakannya 

penelitian. Pembagian kategori usia sebagai berikut: 

1) Anak- anak : <15 tahun 

2) Muda  : 15-22 tahun 

3) Sedang  : 23-30 tahun 

4) Dewasa : >30 tahun 

c. Jenis pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan 

pendapatan demi memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari pada 

saat penelitian dilaksanakan. 

1) Pelajar/Mahasiswa 

2) Pegawai Swasta/Negeri 

3) Wiraswasta 

4) Lainnya 

d. Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal terakhir yang telah dijalani 

oleh responden hingga saat penelitian dilaksanakan. Kategori tingkat 

pendidikan dibagi menjadi: 

1) Sekolah Dasar (SD) 

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

3) Sekolah Menengah Atas (SMA) 
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4) Program Diploma (D3)/ Sarjana (S1) 

5) Program Program Pascasarjana 

e. Tingkat pendapatan adalah jumlah pendapatan dari responden dalam 

hitungan bulan terhitung hingga waktu penelitian dilaksanakan. 

1) < Rp. 1.000.000,- 

2) Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- 

3) Rp. 5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- 

4) > Rp. 10.000.000,- 

 

4.3.  Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan pendekatan yang ada, terdapat dua jenis pendekatan untuk 

melakukan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Metode kuantitatif berakar pada paradigma tradisional, positivistik, eksperimental 

atau empiricist. Penelitian kuantitatif biasanya mengukur fakta objektif melalui 

konsep yang diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator-

indikator dengan memperhatikan aspek reliabilitas. Penelitian kuantitatif bersifat 

bebas nilai dan konteks, mempunyai banyak kasus dan subjek yang diteliti, 

sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik yang berarti. Hal penting 

untuk dicatat di sini adalah, peneliti terpisah dari subjek yang ditelitinya. 

(Sugiyono, 2008,14). 
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4.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengolah dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan 

dengan sifat dasarskala pengukuran yang digunakan. Operasi-operasi matematik 

serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data. Ada 

empat tipe pengukuran atau skala pengukuran yang digunakan di gunakan dalam 

statistika yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Menurut (Ghozali, 2011,105) 

mengemukakan bahwa skala pengukuran dapat dikelompokan menjadi empat 

yaitu, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Penelitian ini 

menggunakan skala interval untuk melakukan pengukuran variable penelitian. 

Peneliti menggunakan skala interval karena skala ini memungkinkan peneliti 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepi seseorang tentang suatu obyek. 

Jenis skala interval yang digunakan untuk penelitian ini adalah skala likert dengan 

5 interval dimulai dari 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk 

netral, 4 untuk setuju, 5 untuk sangat setuju. Skala Likert adalah skala yang 

menunjukkan seberapa kuat tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu 

pernyataan. Ada tiga alasan peneliti menggunakan skala Likert. Alasan pertama 

adalah karena memudahkan responden untuk menjawab kuesioner apakah setuju 

atau tidak setuju (Malhotra, 2012,308). Alasan kedua adalah mudah untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang (Ghozali, 2011,112). Alasan 

ketiga adalah secara visual menggunakan skala Likert lebih menarik dan mudah 

diisi oleh responden (Sugiyono, 2009,96). Berikut penjelasan mengenai kategori 

jawaban dan bobot skor dalam kuisioner dengan skala likert: 
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Tabel 4.2. Kategori dan Skor Skala Likert 
Kategori Jawaban Bobot Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Sumber: Data Primer, 2019 

4.4.1. Kuisioner (Angket) 

 Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, 

antara lain: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian 

yang didapatkan secara langsung dari narasumber (tanpa perantara) dengan 

menjawab susunan pertanyaan dari peneliti melalui kuesioner. Penyebaran 

kuesioner dilakukan kepada para pelanggan untuk analisis dalam penelitian. Studi 

Kepustakaanmerupakan pengumpulan informasi dan data yang didapat dengan 

cara mempelajari, membaca, dan mengutipnya dari berbagai sumber seperti buku, 

dan jurnal (Malhotra, 2012,332). 

 

4.5. Disain Penelitian 

4.5.1. Populasi 

 Menurut Sutrisno Hadi (1984,70), populasi adalah seluruh individu yang 

menjadi sasaran generalisasi dari penelitian yang dilakukan sebagai sampel-

sampel yang akan diambil dalam penelitian. Selain itu pendapat lain juga datang 

dari (Neuman, 2013,270), populasi merupakan ide abstrak dari sebuah 
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permasalahan besar yang diambil peneliti untuk dijadikan sampel, yang hasilnya 

akan digeneralisasikan. 

 Berdasarkan definisi populasi tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi 

merupakan sekelompok individu tertentu yang akan menghasilkan data kepada 

peneliti. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu  seluruh konsumen BLP Beauty  sebanyak 215.000 orang.  

4.5.2. Sampel 

 Sampel merupakan sekumpulan kecil kasus dari suatu kelompok besar 

yang telah ditentukan oleh peneliti dan akan digeneralisasikan dalam suatu 

populasi (Neuman, 2013,270). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan menggunakan desain non-probabilitas dengan tipe purposive sampling.  

 Dengan teknik pengambilan sampel tipe purposive sampling, maka 

peneliti akan menentukkan sampel yang akan dijadikan sasaran untuk 

menghasilkan data yang diperlukan. Pada penelitian ini sampel harus merupakan 

konsumen BLP Beauty. Untuk menghitung sampel sebagai representatif dari 

populasi konsumen BLP Beauty  maka digunakan rumus Slovin: 

(Kriyantono, 2006,150) 

𝑛 =
𝑁

1+ 𝑁. 𝑒! 

n = 215.000 
    1 + 215.000.10% 

n = 99,9 = 100 
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan 

N = Jumlah populasi 

e = 10% → kelonggaran ketidaktelitian 

 Berdasarkan rumus di atas maka sampel yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini sebanyak 100 orang dari konsumen BLP Beauty untuk mewakili keseluruhan 

konsumen BLP Beauty  yang ada. 

4.5.3. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian adalah cakupan yang diperhitungkan 

sebagai subjek penelitian. Dalam hal lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu 

yang berkaitan dengan fokus mengenai sesuatu yang akan diteliti. Unit analisis ini 

dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. 

Dalam hal ini unit analisis atau objek yang akan diteliti adalah konsumen 

BLP Beauty. Penelitian ini dilakukan secara random kepada para konsumen BLP 

Beauty.   

4.6. Uji Validitas dan Realibilitas 

4.6.1. Uji Validitas 

 (Arikunto, 2010,211) menyatakan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kevalidan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. Valid atau tidaknya suatu instrument dapat diketahui dengan 
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membandingkan indeks korelasi level signifikansi 5%. Jika r hitung ≥ r tabel 

dengan taraf signifikansi 0,05, maka instrument tersebut dikatakan valid. Jika r 

hitung< r tabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka instrument tersebut dikatakan 

tidak valid (Priyanto, 2008,90). Uji validitas menggunakan alat bantu SPSS. 

4.6.2. Uji Realibilitas 

 (Arikunto, 2010,200) menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada 

suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah cukup baik.Suatu 

hasil pengukuran dapat dikatakan reliabel jika alat pengukur tersebut dapat 

dipercaya, sehingga mendapatkan hasil yang tetap dan konsisten.Besarnya tingkat 

reliabilitas ditunjukkan oleh koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Teknik yang 

digunakan untuk mengukur reliabilitas pengamatan adalah Cronbach Alpha 

dengan cara membandingkan nilai alpha dengan standarnya, dengan ketentuan 

jika:(Ghozali, 2011,47) nilai Cronbach Alpha 0,70 artinya sudah reliabel. Uji 

realibilitas menggunakan alat bantu SPSS. 

 

4.7. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu lakukan pengujian 

asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah 

memenuhi ketentuan dalam model regresi. Kriteria dari model regresi yang baik 

adalah residual data terdistribusi secara normal dan tidak terjadi multikolinearitas, 

serta heterokedastisitas, Pengujian tersebut meliputi: 
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4.7.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, 

variable penganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi mendekati normal 

(Ghozali, 2011,160).Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji statistika. 

Uji statistika sederhana yang sering digunakan untuk menguji asusmsi normalitas 

adalah menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan 

membandingkan distribusi data (yang akan diuji sepenuhnya). 

Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi variable, jika signifikan lebih besar dari 0,5 atau 5% 

maka menunjukan distribusi data normal. Uji normalitas juga dapatdilihat 

berdasarkan grafik Normal P-Plot. Apabila grafik P-plot terlihat data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi 

normal maka variable dependen memenuhi asumsi normal. 

4.7.2. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variable indpenden. Jika variable independen saling berkorelasi, 

maka variable-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variable 

independen yang nilai korelasi antar sesame variable independent sama dengan 

nol (Ghozali, 2011,189). Miltikolonieritas merupakan suatu keadaan dimana 

terdapat hubungan yang sempurna antara beberapa/semua variable independen 
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dalam model regresi. Pendeteksian dilakukan dengan menggunakan nilai 

tolerance ≤ 0,10 atau sana dengan niali VIF ≥ 10 maka terjadi multikolonieritas. 

Sebaliknya jika tolerance > 10 dan Nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolonieritas (Ghozali, 2011,198). 

4.7.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual 

satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap maka disebut 

Homoskedastitas dan jika berbeda disebut Heterokedastitas. Model regresi yang 

baik adalah yang Homoskedastitas. Uji heteroskedastitas menggukan uji Glejser 

yang mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variable 

independ (Ghozali, 2011,223). Jika variable independen signifikan secara statistic 

dalam mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.8. Teknik Analisis Data 

Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk 

menunjukkan adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain. 

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh signifikan antara variabel 

independen yaitu variabel strategi pemasaran dengan variabel dependen yaitu 

variabel keputusan pembelian. Persamaan regresinya: 

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5 +  e 
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Dimana: 

Y = Brand Awareness 

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi 

X1 = Attention 

X2 = Interest 

X3 = Search 

X4 = Action 

X5 = Share 

Peneliti menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesisnya: 

Ho1: β1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara attention terhadap brand 

awareness 

H1: β1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara attention terhadap brand awareness 

Ho2: β2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara interest terhadap brand 

awareness 

H2: β2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara interest terhadap brand awareness 

Ho3: β3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara search terhadap brand 

awareness 

H3: β3 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara search terhadap brand awareness 

Ho4: β4 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara action terhadap brand 

awareness 
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H4: β4  ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara action terhadap brand awareness 

Ho5: β5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara share terhadap brand 

awareness 

H5: β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara share terhadap brand awareness 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Profil Responden 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah konsumen BLP 

Beauty. Karakteristik responden dibedakan ke dalam beberapa kategori seperti 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan tiap bulannya. 

Berikut penjelasan mengenai karakteristik responden. 

5.1.1. Jenis Kelamin Responden 

 
Gambar 5.1.Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data Primer, 2019 
 

 Jenis kelamin dari 100 responden yang diteliti, responden berjenis kelamin 

wanita dan laki-laki. Hal ini dikarenakan konsumen BLP Beauty adalah wanita 

Series1,	Laki-laki,	
1,	1%	

Series1,	
Perempuan,	99,	

99%	

JENIS	KELAMIN	

Laki-laki	

Perempuan	
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dan pria. Dari 100 responden yang diambil terdapat hasil 99 wanita dan 1 laki-

laki. 

5.1.2. Usia Responden 

 
Gambar 5.2.Profil Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Data Primer, 2019 
 

 Pada gambar 5.2. memperlihatkan kelompok usia responden di diatas 30 

tahun sebanyak 13 orang (13%), kelompok usia 15-22 tahun sebanyak 38 orang 

(38%), dan kelompok usia 23-30 tahun sebanyak 49 orang (49%). Oleh karena itu, 

mayoritas konsumen BLP Beauty adalah kelompok usia 23-30 tahun. 

 

Series1,	>30	
tahun,	13,	13%	

Series1,	15-22	
tahun,	38,	38%	

Series1,	23-30	
tahun,	49,	49%	

USIA	

>30	tahun	

15-22	tahun	

23-30	tahun	
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5.1.3. Pekerjaan 

 
Gambar 5.3.Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Sumber: Data Primer, 2019 
 

 Berdasarkan Gambar 5.3. menunjukkan status pekerjaan dari responden 

yang telah diteliti, hasilnya sebagai berikut: sebanyak 35 orang (35%) berprofesi 

sebagai pegawai swasta atau negeri, sebanyak 32 orang (32%) berprofesi sebagai 

pelajar atau mahasiswa, dan sebanyak 33 orang (33%) berprofesi sebagai 

wiraswasta. Dapat disimpulkan bahwa responden didominasi dengan pegawai 

swasta atau negeri. 

 

 

 

 

 

 

Series1,	
Pegawai	
Swasta/

Negeri,	35,	
35%	

Series1,	
Pelajar/

Mahasiswa,	
32,	32%	

Series1,	
Wiraswasta,	
33,	33%	

PEKERJAAN	

Pegawai	Swasta/Negeri	

Pelajar/Mahasiswa	

Wiraswasta	
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5.1.4. Pendidikan 

 

 
Gambar 5.4.Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

Sumber: Data Primer, 2019 
 

 Pada Gambar 5.4. menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang telah 

ditempuh oleh para responden. Berikut merupakan data pendidikan terakhir yang 

didapat oleh peneliti: sebanyak  2 orang (2%) sebagai lulusan Sekolah Menengah 

Pertama, sebanyak 31 orang (31%) sebagai lulusan Sekolah Mengenah Atas, 

sebanyak 67 orang (67%) sebagai lulusan Program Diploma atau Sarjana. Dengan 

begitu dapat dilihat bahwa responden terbanyak merupakan lulusan Program 

Diploma atau Sarjana. 

 

 

 

 

 

Series1,	
Program	
Diploma/

Sarjana,	67,	67%	

Series1,	
Sekolah	

Menengah	
Atas	(SMA),	
31,	31%	

Series1,	Sekolah	
Menengah	

Pertama	(SMP),	
2,	2%	

PENDIDIKAN	

Program	Diploma/Sarjana	

Sekolah	Menengah	Atas	
(SMA)	

Sekolah	Menengah	
Pertama	(SMP)	
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5.1.5. Pendapatan 

 
Gambar 5.5.Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 

Sumber: Data Primer, 2019 
 

 Pendapatan per bulan dari para responden dapat dilihat pada Gambar 5.5. 

Responden dengan pendapatan per bulan kurang dari Rp. 1.000.000,- sebanyak 13 

orang (13%), pendapatan per bulan Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 

5.000.000,- sebanyak 35 orang (35%), pendapatan per bulan Rp. 5.000.000,- 

sampai dengan Rp. 10.000.000,- sebanyak 33 orang (33%), dan pendapatan per 

bulan lebih dari Rp. 10.000.000,- sebanyak 19 orang (19%). Dengan begitu dapat 

dilihat bahwa mayoritas responden berpendapatan per bulan antara Rp. 

1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-. 

 

 

 

Series1,	<	Rp.	
1.000.000,-,	13,	

13%	

Series1,	>	Rp.	
10.000.000,-,	19,	

19%	

Series1,	Rp.	
1.000.000,-	s/d	
Rp.	5.000.000,-,	

35,	35%	

Series1,	Rp.	
5.000.000,-	s/d	
Rp.	10.000.000,-,	

33,	33%	

PENDAPATAN	

<	Rp.	1.000.000,-	

>	Rp.	10.000.000,-	

Rp.	1.000.000,-	s/d	Rp.	
5.000.000,-	

Rp.	5.000.000,-	s/d	Rp.	
10.000.000,-	



	

81	

5.2. Tanggapan Responden 

Untuk mengetahui tanggapan pemilik dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.1. Tanggapan Responden Mengenai Attention 

  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) 
STS(1
) TOTAL 

Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Saya mengetahui 
produk BLP melalui 
instagram 57 285 33 132 4 12 1 2 5 5 436 4,36 
Melihat akun 
instagram BLP saya 
menaruh perhatian 
pada produk tsb 49 245 42 168 7 21 0 0 2 2 436 4,36 
Postingan dan feed 
instagram akun BLP 
sudah menarik 56 280 35 140 7 21 1 2 1 1 444 4,44 
Rata-Rata 4,39 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel Attention sebesar 4,39 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya, responden  mengetahui produk BLP melalui instagram, saat 

melihat akun instagram BLP responden menaruh perhatian pada produk tersebut, 

dan postingan dan feed instagram akun BLP sudah menarik. 
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Tabel 5.2. Tanggapan Responden Mengenai Interest 

  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) 
STS 
(1) TOTAL 

Rata
-rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Melihat harganya yang 
terjangkau, saya menjadi 
tertarik dengan produk BLP 51 255 40 160 7 21 1 2 1 1 439 4,39 
Karena BLP memiliki varian 
produk, saya tertarik untuk 
mencoba produk BLP 48 240 47 188 4 12 0 0 1 1 441 4,41 
Saya merasa tertarik untuk 
membandingkan produk 
BLP dengan produk yang 
saya pakai sekarang 41 205 33 132 

2
2 66 3 6 1 1 410 4,10 

Rata-Rata 4,30 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel Interest sebesar 4,30 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya, melihat harganya yang terjangkau, responden menjadi tertarik 

dengan produk BLP, karena BLP memiliki varian produk responden tertarik untuk 

mencoba produk BLP, dan responden merasa tertarik untuk membandingkan 

produk BLP dengan produk yang saya pakai sekarang. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3. Tanggapan Responden Mengenai Search 
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  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 
Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Saya melakukan 
pencarian lebih 
lanjut melalui 
internet 
mengenai 
produk BLP 27 135 47 188 20 60 2 4 4 4 391 3,91 
Produk BLP 
memiliki produk 
yang up to date, 
saya menjadi 
yakin dengan 
produk BLP 51 255 40 160 7 21 1 2 1 1 439 4,39 
Harga dan 
produk yang 
cukup menarik 
dari produk BLP 
saya ingin 
mencoba untuk 
membeli produk 
BLP 54 270 37 148 8 24 0 0 1 1 443 4,43 
Rata-Rata 4,24 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel Search sebesar 4,24 dan termasuk dalam kategori tinggi.  

Artinya, responden melakukan pencarian lebih lanjut melalui internet mengenai 

produk BLP, Produk BLP memiliki produk yang up to date, responden menjadi 

yakin dengan produk BLP, harga dan produk yang cukup menarik dari produk 

BLP saya ingin mencoba untuk membeli produk BLP. 

 

 

Tabel 5.4. Tanggapan Responden Mengenai Action 
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  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 
Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Harga dan 
produk BLP di 
instagram 
mendorong saya 
untuk benar 
benar ingin 
mencoba produk 
BLP 50 250 41 164 8 24 0 0 1 1 439 4,39 
Saya benar benar 
membeli salah 
satu produk BLP 57 285 35 140 5 15 2 4 1 1 445 4,45 
Saya yakin untuk 
membeli produk 
BLP 51 255 36 144 11 33 1 2 1 1 435 4,35 
Rata-Rata 4,40 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel Action sebesar 4,40 dan termasuk dalam kategori tinggi.  

Artinya, harga dan produk BLP di instagram mendorong saya untuk benar benar 

ingin mencoba produk BLP, responden benar benar membeli salah satu produk 

BLP, dan responden yakin untuk membeli produk BLP. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.5. Tanggapan Responden Mengenai Share 
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  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) 
STS(
1) TOTAL 

Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Saya akan 
merekomendasik
an BLP melalui 
chat kepada 
teman-teman 37 185 44 176 9 27 9 18 1 1 407 4,07 
Saya akan 
merefrensikan 
produk BLP di 
sosial media 30 150 30 120 24 72 14 28 2 2 372 3,72 
Saya akan 
menceritakan dan 
menyarakan pada 
kerabat saya 
untuk memakai 
produk BLP 44 220 44 176 8 24 2 4 2 2 426 4,26 
Rata-Rata 4,02 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel Share sebesar 4,02  dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya, responden akan merekomendasikan BLP melalui chat kepada teman-

teman, responden akan merefrensikan produk BLP di sosial media, dan responden 

akan menceritakan dan menyarakan pada kerabat saya untuk memakai produk 

BLP. 

 

 

 

 

Tabel 5.6. Tanggapan Responden Mengenai Brand Awareness 
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  Jawaban     

Keterangan SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) TOTAL 
Rata-
rata 

  F S F S F S F S F S SCORE   
Ketika 
mendengar 
kosmetik lokal 
brand, yang saya 
ingat hanya BLP 
(TOM) 43 215 33 132 16 48 3 6 5 5 406 4,06 
Saya memilih 
produk BLP jika 
ingin membeli 
kosmetik (brand 
recall) 36 180 34 136 21 63 4 8 5 5 392 3,92 
Ketika saya 
melihat 
packaging BLP, 
saya tau bahwa 
itu produk BLP 
(brand 
recognition) 51 255 35 140 10 30 3 6 1 1 432 4,32 
BLP merupakan 
kosmetik yang 
akan saya beli, 
jika tidak ada 
merk lain 
(unaware of a 
brand) 37 185 30 120 21 63 6 12 6 6 386 3,86 
Rata-Rata 4,04 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel Brand Awareness sebesar 4,04 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Arttinya, ketika mendengar kosmetik lokal brand, yang di ingat 

hanya BLP (TOM), responden memilih produk BLP jika ingin membeli kosmetik 

(brand recall), ketika melihat packaging BLP responden tau bahwa itu produk 

BLP (brand recognition), dan BLP merupakan kosmetik yang akan di beli, jika 

tidak ada merk lain (unaware of a brand). 
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5.3. Hasil Uji Normalitas 

 Hasil yang diperoleh dari uji normalitas  berdasarkan hasil olahan SPSS 25 

pada penelitian ini yaitu: 

 
Gambar 5.6.Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 
 

 Pada Gambar 5.6. memperlihatkan titik-titik plot tersebar di sekitar garis 

gurus 45o. Oleh karena itu,  dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

dan sesuai dengan asumsi normalitas. 
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5.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas berdasarkan hasil 

olahan SPSS 25 yaitu: 

 
Gambar 5.7.Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 
 

 Pada Gambar 5.7. menunjukkan pola data yang tersebar secara acak dan 

terletak secara random. Selain itu pola data juga cenderung berada di sekitar nol. 

Hal ini memiliki arti bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi heteroskedastisitas 

dan sesuai dengan asumsi homoskedastisitas. 

 

5.5. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan program SPSS 25 

maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 5.7. Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

Attention ,424 2,359 
Interest ,354 2,824 
Search ,294 3,406 
Action ,362 2,763 
Share ,380 2,632 

a. Dependent Variable: BrandAwareness 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS  

 Pada Tabel 5.7. memperlihatkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini terbebas dari 

asumsi multikolinearitas. 

 

5.6. Hasil Uji Kesesuain 

 Berikut merupakan hasil uji kesesuaian yang telah dilakukan oleh peneliti: 

5.6.1. Hasil Uji F 

 Berikut merupakan hasil Uji F untuk mengetahui signifikasi varibel 

independen secara serempak dengan variabel dependen berdasarkan hasil olahan 

SPSS 22: 

Tabel 5.8. Hasil Uji F 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 760,659 5 152,132 40,308 ,000b 

Residual 354,781 94 3,774   

Total 1115,440 99    

a. Dependent Variable: BrandAwareness 
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b. Predictors: (Constant), Share, Interest, Attention, Action, Search 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

 Kriteria brand awareness menghasilkan angka tingkat signifikansi (angka 

probabilitas) sebesar 0,000.Oleh karena itu, model regresi ini telah dapat 

digunakan dalam memprediksi brand awareness karena angka signifikasi atau 

probabilitas (sig) 0,000 < 0,05. Pada tabel di atas ditunjukkan hasil nilai F sebesar 

40,308 > nilai F tabel1,98 sebesar 3,938111. Dengan begitu dapat dinyatakan 

bahwa Ho ditolak dan H1 diterima.  

5.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Uji Adjust R Square ) 

 Untuk dapat melihat persentase dari kontribusi variabel independen 

terhadap variabel dependen maka dilakukan uji koefisien determinasi atau  yang 

disebut juga uji Adjust R Square. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien 

determinasi berdasarkan olahan SPSS 25: 

Tabel 5.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,826a ,682 ,665 1,94275 
a. Predictors: (Constant), Share, Interest, Attention, Action, 
Search 
b. Dependent Variable: BrandAwareness 

 
 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

 Berdasarkan Tabel 5.9. dijabarkan mengenai hasil dari koefisien 

determinasi, di mana R square sebesar 0,682 dan Adjusted R Square sebesar 

0,665. Dengan begitu dapat diartikan bahwa variabel independen berkontribusi 
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66,5% terhadap variabel dependen dan sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

5.7. Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan 

untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan 

mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan 

dengan skor total individu. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan 

komputer menggunakan program SPSS for Windows Versi 25.0. Dalam 

penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 100 responden. 

Tabel 5.10. Hasil Uji Validitas – Dimensi Attention 

Pernyataan 

Corrected 

Item Total 

Correlation/ 

r Hitung 

r Tabel Status 

Saya mengetahui produk BLP 
melalui instagram 0,483 0,195 Valid 

Melihat akun instagram BLP saya 
menaruh perhatian pada produk tsb 0,650 0,195 Valid 

Postingan dan feed instagram akun 
BLP sudah menarik 0,541 0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

 Berdasarkan Tabel 5.10. hasil dari uji validitas untuk dimensi attention 

adalah valid. Pernyataan “Saya mengetahui produk BLP melalui instagram” 

memiliki nilai r hitung  sebesar 0,483, pernyataan “Melihat akun instagram BLP 

saya menaruh perhatian pada produk tsb” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,650, 

dan pernyataan “Postingan dan feed instagram akun BLP sudah menarik” 

memiliki nilai r hitung  sebesar 0,541. Hal ini dikarenakan corrected item total (r 

hitung) dari kelima pernyataan lebih besar dari 0,195. 
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Tabel 5.11. Hasil Uji Validitas – Dimensi Interest 

Pernyataan 

Corrected 

Item Total 

Correlation/ 

r Hitung 

r Tabel Status 

Melihat harganya yang terjangkau, 
saya menjadi tertarik dengan produk 
BLP 

0,700 0,195 Valid 

Karena BLP memiliki varian produk, 
saya tertarik untuk mencoba produk 
BLP 

0,662 0,195 Valid 

Saya merasa tertarik untuk 
membandingkan produk BLP 
dengan produk yang saya pakai 
sekarang 

0,547 0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 5.11. hasil dari uji validitas untuk dimensi interest 

adalah valid. Pernyataan “Melihat harganya yang terjangkau, saya menjadi 

tertarik dengan produk BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,700, pernyataan 

“Karena BLP memiliki varian produk, saya tertarik untuk mencoba produk BLP” 

memiliki nilai r hitung  sebesar 0,662, dan pernyataan “Saya merasa tertarik untuk 

membandingkan produk BLP dengan produk yang saya pakai sekarang” memiliki 

nilai r hitung  sebesar 0,547. Hal ini dikarenakan corrected item total (r hitung) 

dari kelima pernyataan lebih besar dari 0,195. 
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Tabel 5.12. Hasil Uji Validitas – Dimensi Search 

Pernyataan 

Corrected 

Item Total 

Correlation/ 

r Hitung 

r Tabel Status 

Saya melakukan pencarian lebih 
lanjut melalui internet mengenai 
produk BLP 

0,542 0,195 Valid 

Produk BLP memiliki produk yang 
up to date, saya menjadi yakin 
dengan produk BLP 

0,712 0,195 Valid 

Harga dan produk yang cukup 
menarik dari produk BLP saya ingin 
mencoba untuk membeli produk 
BLP 

0,669 0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 5.12. hasil dari uji validitas untuk dimensi Search 

adalah valid. Pernyataan “Saya melakukan pencarian lebih lanjut melalui internet 

mengenai produk BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,542, pernyataan 

“Produk BLP memiliki produk yang up to date, saya menjadi yakin dengan 

produk BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,712, dan pernyataan “Harga dan 

produk yang cukup menarik dari produk BLP saya ingin mencoba untuk membeli 

produk BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,669. Hal ini dikarenakan corrected 

item total (r hitung) dari kelima pernyataan lebih besar dari 0,195. 
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Tabel 5.13. Hasil Uji Validitas – Dimensi Action 

Pernyataan 

Corrected 

Item Total 

Correlation/ 

r Hitung 

r Tabel Status 

Harga dan produk BLP di instagram 
mendorong saya untuk benar benar 
ingin mencoba produk BLP 

0,723 0,195 Valid 

Saya benar benar membeli salah satu 
produk BLP 

0,764 0,195 Valid 

Saya yakin untuk membeli produk 
BLP 

0,854 0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 5.13. hasil dari uji validitas untuk dimensi Action 

adalah valid. Pernyataan “Harga dan produk BLP di instagram mendorong saya 

untuk benar benar ingin mencoba produk BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 

0,723, pernyataan “Saya benar benar membeli salah satu produk BLP” memiliki 

nilai r hitung  sebesar 0,764, dan pernyataan “Saya yakin untuk membeli produk 

BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,854. Hal ini dikarenakan corrected item 

total (r hitung) dari kelima pernyataan lebih besar dari 0,195. 
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Tabel 5.14. Hasil Uji Validitas – Dimensi Share 

Pernyataan 

Corrected 

Item Total 

Correlation/ 

r Hitung 

r Tabel Status 

Saya akan merekomendasikan BLP 
melalui chat kepada teman-teman 

0,800 0,195 Valid 

Saya akan merefrensikan produk 
BLP di sosial media 

0,692 0,195 Valid 

Saya akan menceritakan dan 
menyarakan pada kerabat saya untuk 
memakai produk BLP 

0,754 0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 5.14. hasil dari uji validitas untuk dimensi Share 

adalah valid. Pernyataan “Saya akan merekomendasikan BLP melalui chat kepada 

teman-teman” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,800, pernyataan “Saya akan 

merefrensikan produk BLP di sosial media” memiliki nilai r hitung  sebesar 

0,692, dan pernyataan “Saya akan menceritakan dan menyarakan pada kerabat 

saya untuk memakai produk BLP” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,754. Hal ini 

dikarenakan corrected item total (r hitung) dari kelima pernyataan lebih besar dari 

0,195. 
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Tabel 5.15. Hasil Uji Validitas – Dimensi Brand Awareness 

Pernyataan 

Corrected 

Item Total 

Correlation/ 

r Hitung 

r Tabel Status 

Ketika mendengar kosmetik lokal 
brand, yang saya ingat hanya BLP 
(TOM) 

0,712 0,195 Valid 

Saya memilih produk BLP jika ingin 
membeli kosmetik (brand recall) 

0,754 0,195 Valid 

Ketika saya melihat packaging BLP, 
saya tau bahwa itu produk BLP 
(brand recognition) 

0,614 0,195 Valid 

BLP merupakan kosmetik yang akan 
saya beli, jika tidak ada merk lain 
(unaware of a brand) 

0,469 0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 5.15. hasil dari uji validitas untuk dimensi Brand 

Awareness adalah valid. Pernyataan “Ketika mendengar kosmetik lokal brand, 

yang saya ingat hanya BLP (TOM)” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,712, 

pernyataan “Saya memilih produk BLP jika ingin membeli kosmetik (brand 

recall)” memiliki nilai r hitung  sebesar 0,754, pernyataan “Ketika saya melihat 

packaging BLP, saya tau bahwa itu produk BLP (brand recognition)” memiliki 

nilai r hitung  sebesar 0,614, dan pernyataan “BLP merupakan kosmetik yang 

akan saya beli, jika tidak ada merk lain (unaware of a brand)” memiliki nilai r 

hitung  sebesar 0,469. Hal ini dikarenakan corrected item total (r hitung) dari 

kelima pernyataan lebih besar dari 0,195. 
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5.8. Hasil Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas dan semua 

variabel bersifat valid. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang 

dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrumen 

dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang 

diberikan oleh responden Adapun alat analisisnya menggunakan metode belah 

dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil lawan genap, selanjutnya 

dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus “Alpha Cronbach’. Kriteria variabel 

untuk dianggap reliabel adalah dengan menggunakan acuan Cronbach’s Alpha > 

0,6. Berikut hasil dari uji reliabilitas: 

 
Tabel 5.16. Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen 
Penelitian 

Cronbach’s 
Alpha Kriteria Status 

Attention 0,725 0,6 Reliabel 
Interest 0,783 0,6 Reliabel 
Search 0,787 0,6 Reliabel 
Action 0,886 0,6 Reliabel 
Share 0,862 0,6 Reliabel 
Brand Awareness 0,809 0,6 Reliabel 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25 

 Pada Tabel 5.16. dapat dilihat hasil dari uji reliabilitas yaitu attention 

sebesar 0,725; Interest sebesar 0,783; Search sebesar 0,787; Action sebesar 0,886; 

Share sebesar 0,862; Brand Awareness sebesar 0,809. Dengan begitu keseluruhan 

instrumen penelitian dianggap reliabel karena hasilnya > 0,6. 
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5.9. Pembahasan 

 Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk 

menguji hipotesis dilakukan dengan uji t yaitu regresi berganda dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 5.17. Hasil Analisis Regresi  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,968 1,480  -1,329 ,187 

Attention ,294 ,146 ,179 2,007 ,048 
Interest ,157 ,167 ,092 ,939 ,350 
Search ,436 ,175 ,267 2,487 ,015 
Action ,114 ,157 ,070 ,726 ,469 
Share ,430 ,122 ,332 3,513 ,001 

a. Dependent Variable: BrandAwareness 

 
   Berdasarkan pada hasil tabel diatas diketahui hasil uji t bahwa nilai 

signifikansi t untuk variabel attention sebesar 0.048 < 0.05 maka dikatahui bahwa 

Attention berpengaruh terhadap Brand awareness. Hasil uji signifikansi t untuk 

variabel interest sebesar 0.350> 0.05 artinya interest tidak berpengaruh terhadap 

Brand awareness. Hasil uji signifikansi t untuk variabel search sebesar 0.015 < 

0.05 artinya search  berpengaruh terhadap Brand awareness. Hasil uji signifikansi 

t untuk variabel action sebesar 0.469 > 0.05 artinya action tidak berpengaruh 

terhadap Brand awareness. Hasil uji signifikansi t untuk variabel share sebesar 

0.001 < 0.05 artinya share  berpengaruh terhadap Brand awareness. 
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Secara bersama-sama atau simultan pengaruh dari semua komponen AISAS 

terhadap Brand awareness sebesar 66.5% yang dapat dilihat dari nilai Adjusted R 

Square 66.5% artinya attention, interest, search, action, share berpengaruh 

terhadap Brand awareness sebesar 66.5% sedangkan sisanya 33.5% dipengaruhi 

oleh variabel lain selain AISAS. 

Tahap attention adalah tahap yang terjadi ketika sebuah pesan komunikasi 

tiba sebagai stimulus yang diterima oleh indera manusia. Pada tahap ini, iklan 

dilihat, ditonton atau didengar. Diharapkan bahwa pesan tersebut tidak sekedar 

didengar atau dilihat, tetapi juga diperhatikan khalayak. Perhatian khalayak 

terhadap iklan atau pesan komunikasi pemasaran dapat diukur dari sejauh mana 

khalayak melihat/atau mendengar stimulus yang terdapat dalam iklan, seperti 

visualisasi, narasi, musik, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan tahap ini adalah 

tahap paling penting karena tahap ini membuka jalan bagi pesan iklan untuk 

memiliki efek berikutnya pada diri khalayak. Dari hasil penelitian terbukti bahwa 

attention berpengaruh terhadap brand awareness, artinya semakin tinggi attention 

maka akan meningkatkan brand awareness pada konsumen produk BLP Beauty. 

Tahap interest adalah tahapan dimana publik tertarik dengan konten yang 

perusahaan ciptakan. Pada tahap interest, pesan komunikasi membangkitkan 

minat khalayak untuk mengetahui dan mengenal lebih lanjut tentang pesan 

tersebut atau tentang produk yang dikomunikasikan. Sebuah pesan yang efektif, 

adalah pesan yang memancing keingintahuan dan menimbulkan rasa penasaran 

khalayak, yang kemudian termotivasi untuk lebih jauh terlibat. Oleh sebab itu, 

daya tarik konten harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari 
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seperti hal nya caption-caption pada konten terutama sosial medianya. 

Berdasarkan pada hasil penelitian tahap interest tidak berpengaruh terhadap brand 

awareness, hal ini menunjukkan bahwa bahwa iklan di sosial media produk BLP 

Beauty kurang mengena di benak konsumen dan kurang menimbulkan rasa 

penasaran bagi audience sehingga disinyalir tidak berpengaruh terhadap brand 

awareness, selain itu caption dan kontennya kurang menarik minat audience. 

Pada tahap search, konsumen biasanya langsung menuju berbagai search 

engine, seperti Google ataupun YouTube untuk mencari informasi lebih lanjut. 

Dengan berbekal informasi yang didapat. Contohnya dari tahap interest tadi dapat 

dimanifestasikan dalam bentuk penelusuran di internet, yang dimana pengguna 

internet mulai menuliskan keywords dari bekal informasi yang di dapat. Ini adalah 

tahapan dimana publik akan mencari tahu lebih jauh tentang informasi dari 

perusahaan/produk tersebut. Publik bisa melakukan pencarian di akun dan 

platform perusahaan tersebut, melihat konten-konten lain dan feedback/review 

dari para konsumennya sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Dan menjadi tugas perusahaan untuk mengarahkan pada titik akhir yang tepat. 

Dari hasil penelitian terbukti bahwa search berpengaruh terhadap brand 

awareness, artinya semakin tinggi search maka akan semakin meningkatkan 

brand awareness produk BLP Beauty. 

Pada tahap action, pesan telah berhasil mendorong khalayak untuk 

melakukan tindakan tertentu, yang pada akhirnya dan efek terutama yang 

diharapkan dari setiap kegiatan komunikasi sebuah perusahaan adalah tindakan 

atau keputusan untuk membeli. Keberhasilan proses ini terletak pada kerelaan 



	

101	

khalayak sebagai visitor untuk meninggalkan data dan kontak yang dimilikinya. 

Hasil penelitian menyatkaan bahwa action tidak signifikan berpengaruh terhadap 

brand awarenss, artinya pesan yang ada di sosial media dan promosi yang dilihat 

audience tidak berhasil mendorong untuk meningkatkan brand awareness produk 

BLP Beauty. 

Pada tahap share, jika informasi yang didapat cukup baik dan menarik 

minat dari konsumen, maka konsumen akan berbagi kepada orang-orang di 

sekitarnya mengenai pengalamannya terhadap sebuah produk, disinilah akan 

tercipta word of mouth, serta perbincangan mengenai informasi tersebut baik di 

sosial media maupun secara langsung. Publik akan membagikan pengalamannya 

kepada masyarakat baik melalui testimoni, komentar dan lainnya. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini, dapat dilakukan dengan memberikan komentar di 

jejaring social. Publik bahkan dapat merekomendasikan ke orang lain melalui 

fasilitas dan fitur yang tersedia di masing-masing medium. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa ada pengaruh share terhadap brand awareness sehingga 

semakin tinggi share maka akan semakin meningkatkan brand awareness produk 

BLP Beauty. 

Dengan penjelasan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa untuk 

melihat efektivitas media sosial instagram dalam mempromosikan BLP beauty 

sebagai kosmetik local brand perlu diperhatikan dari berbagai dimensi karena jika 

hanya satu dimensi saja yang memiliki hubungan cukup kuat akan mengakibatkan 

tidak tercapainya keefektivitasan. Hal yang mendasar paling terpengaruh suatu 

efektivitas media sosial instagram dalam mempromosikan BLP beauty sebagai 
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kosmetik local brand yaitu Search dari audience terhadap produk atau merek 

tertentu. 
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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan penulisan penelitian yang ingin mengetahui seberapa 

besar efektivitas media sosial instagram dalam mempromosikan BLP Beauty 

sebagai local brand, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Variabel attention sebesar 17,9% berpengaruh terhadap brand 

awareness yang artinya masyarakat tertarik dengan iklan ataupun 

promosi yang dibuat oleh BLP Beauty, lalu variabel search sebesar 

26,7% berpengaruh terhadap brand awareness yang artinya selain 

mereka tertarik dengan iklannya, mereka juga memiliki rasa ingin 

tahu kepada produk BLP Beauty, lalu variable share sebesar 33,2% 

berpengaruh terhadap brand awareness yang artinya selain 

mencari tau lebih tentang produk BLP Beauty, mereka juga 

membagikan info tentang BLP Beauty melalui media sosial 

instagram, atau rekan-rekan mereka, sehingga menimbulkan brand 

awareness. Sedangkan variabel interest sebesar 9,2% dan action 

sebesar 7% yang artinya variabel tersebut hanya memiliki sedikit 

pengaruh terhadap brand awareness. 

b) Pengaruh dari semua komponen AISAS terhadap brand awareness 

sebesar 66.5% yang artinya attention, interest, search, action, 
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share berpengaruh terhadap brand awareness sedangkan sisanya 

33.5% dipengaruhi oleh variabel lain selain AISAS. Variabel lain 

yang mempengaruhi brand awareness selain AISAS adalah adanya 

pengaruh teman, promosi diskon, kualitas produk, dan harga 

produk yang terjangkau. Dengan adanya pengaruh teman, promosi 

diskon, dan harga produk yang terjangkau maka masyarakat yang 

tadinya tidak tertarik akhirnya tertarik dengan produk BLP Beauty. 

 

6.2. Saran 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan variabel independen yang 

berpengaruh sangat kecil terhadap brand awareness. Dua diantaranya yaitu 

variabel interest sebesar 9.2% dan variabel action sebesar 7%. Hal tersebut 

dikarenakan kurangnya ketertarikan masyarakat akan brand tersebut. Walaupun 

feed instagram BLP Beauty dan promosi dari BLP Beauty di instagram sudah 

menarik, tetapi masyarakat lebih mencari aman dengan tetap memakai atau 

memilih produk yang memang tidak asing baginya dan memang cocok 

dengannya. Oleh karena itu dibutuhkannya strategi-strategi baru dari BLP Beauty 

untuk meningkatkannya terjadinya pembelian.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan BLP Beauty adalah dengan melakukan 

promosi Above The Line (ATL) dan juga Below The Line (BTL). Pemasaran 

Above The Line (ATL) artinya adalah pemasaran yang melakukan pemasaran 

produk / jasa dengan menggunakan mass media. Media yang digunakan biasanya 

adalah media televisi, radio, media cetak (koran, majalah, dan lain-lain). Dan saat 
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ini ketika Internet sangat booming menggunakan iklan pada search engine atau 

banner pada situs-situs terkenal. Sedangkan Below The Line (BTL) adalah segala 

aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail/konsumen 

dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen agar lebih aware 

dengan produk yang ditawarkan, contohnya : program bonus/hadiah, event, 

pembinaan konsumen dan sebagainya. Kegiatan promosi Below The Line suatu 

brand paling banyak dilakukan melalui beragam event. Dengan event ini, 

konsumen akan berhubungan langsung dengan brand, sehingga bisa terjadi 

komunikasi antara brand dengan konsumen. 
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