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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Media sosial berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Manusia adalah

makhluk sosial, untuk itu sudah menjadi naluri manusia untuk saling

berhubungan. Media sosial berusaha untuk memenuhi itu. Media sosial

berkembang dikarenakan bermunculannya banyak situs web berjenis jejaring

sosial (misalnya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dll) yang

menyediakan konsep web 2.0. situs web berperan sebagai perantara untuk para

pengguna situs. Tingkat akses internet didominasi oleh situs-situs jejaring

sosial, hal ini disebabkan oleh adanya dukungan dari operator dengan

banyaknya perangkat komunikasi yang cerdas dan relatif murah

(https://www.forrester.com/Social-MediaSocial).

Di Amerika Serikat, berdasarkan laporan ComScore terdapat enam media

sosial yang menikmati kunjungan sangat tinggi dari mobile internet. Media

sosial tersebut secara berurutan adalah Instagram, Pinterest, Twitter,

Facebook, Tumblr, dan LinkedIn. Instagram memperoleh 98% kunjungan dari

mobile dan 2% kunjungan dari desktop. Hal ini tidak lain karena
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Instagram, semenjak awal memang fokus ke mobile dan merupakan aplikasi

berbagi foto mobile yang sangat populer. Instagram menjadi salah satu situs

jejaring sosial yang populer saat ini. Instagram adalah sebuah desain yang

memiliki fungsi komunikasi praktis dan menjadi sebuah media komunikasi,

melalui signifikasi foto. Berbeda dengan Facebook dan Twitter, situs ini

menggunakan foto sebagai media penyampai pesan dimana ia dibaca sebagai

sebuah teks (http://www.statista.com/stats/187168/social%20media%20usage).

Perkembangan social media secara tidak langsung mendukung menjamurnya

online shop di Indonesia. Dimulai dengan kemunculan Facebook, Twitter

hingga Instagram, online shop tidak lagi menjadi barang asing di Indonesia.

Menurut (Susan&Stephen Dann, 2011) online shop berasal dari kata Online

yaitu aktifitas mengakses internet dan shopping yaitu belanja. Online shop

adalah proses dimana konsumen membeli produk atau jasa melalui internet,

yaitu melalui toko online yang ada di internet. Online shop telah banyak di

Instagram searah dengan semakin berkembangnya bisnis dan meningkatnya

kebutuhan di masyarakat. Barang barang yang di jual hampir semua ada di

Instagram seperti pakaian, aksesoris, tas, buku, sepatu, kosmetik, mainan anak,

alat olahraga, makanan ringan, hingga alat elektronik dapat dijajakan dalam

situs jejaring sosial tersebut.

Belanja menjadi hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun dalam online

shop di akun Instagram. Kelebihan spesifik dari pemasaran menggunakan

media Instagram adalah pasar yang melek teknologi. Salah satu kelebihan

berjualan lewat Instagram adalah pengguna Instagram sudah terjamin melek
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teknologi. Artinya, mereka yang aktif di Instagram pasti aktif di Twitter dan

Facebook. Pengguna Instagram pasti memiliki gadget yang mendukung

aplikasi tersebut, yaitu android phones maupun iPhone. Hal ini berarti

Instagram memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas.

Instagram memang digunakan sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang

tersedia di Instagram akan mendukung gambar produk yang di upload di

dalamnya. Selain itu, Instagram juga mempermudah pencarian kata dengan

memakai tanda “#-hashtag”. Hashtag juga mempermudah orang lain untuk

mencari topik yang saling berhubungan.

Kegiatan berbelanja dengan mendatangi pembeli dan melakukan transaksi tatap

muka secara konvensional masih menjadi pilihan utama pengguna Internet.

Meski jarak dan waktu sesungguhnya menjadi relatif dalam komunikasi

Internet. Kekhawatiran terjadinya penipuan tidak hanya terjadi di dunia nyata

tatap muka, dalam dunia komunikasi internet, kekhawatiran penipuan

merupakan hambatan utama pengguna Internet untuk percaya transaksi online.

Faktor penghambat kedua, bagi sebagian pengguna Internet, menyentuh atau

melihat barang yang akan dibeli adalah hal yang mutlak. Belanja online hanya

memberikan deskripsi barang lewat detil spesifikasi atau foto produk. Salah

satu artis Indonesia yang bernama Mulan Jameela pernah menjadi korban

penipuan Online shopping. Sistem berbelanja yang dirasa cepat dan mudah

ternyata membuatnya mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah.  Mulan

hendak membeli sebuah gadget lewat online shopping, setelah mengirim uang

ke rekening tujuan, barang yang dibeli Mulan tak pernah sampai.  Mulan



4

menelan kerugian Rp15 juta.  Mulan tak kapok, meski di tipu tetap berbelanja

online dengan trik tertentu (http://showbiz.liputan6.com/read/2081303/tertipu-

online-shopping-mulan-jameela-rugi-rp15-juta 21 Jul 2014 21:20).

Online shopping atau aktivitas berbelanja online menjadi gaya hidup baru bagi

pengguna Internet. Komunikasi terbuka yang sejajar, datar, dan luas telah

membuka kemungkinan tidak terbatas bagi komunikasi antar pengguna

Internet, yang pada akhirnya juga membuka peluang bagi terjadinya transaksi

menjual atau membeli. Platform atau forum jual beli (many seller) merupakan

channel yang paling sering digunakan terutama bagi pengguna Internet laki-

laki untuk belanja online. Sementara pengguna internet perempuan lebih

cenderung memilih situs jejaring sosial yaitu sebesar 50,6%, dan 24% laki-laki

(APJJI, 2012).

Gejala konsumtif tidak sulit dibuktikan dan dapat dilihat oleh orang-orang di

sekeliling kita. Suatu ilustrasi yang sering dikemukakan adalah kehidupan

keluarga para pejabat tinggi dan pengusaha, mereka memiliki mobil-mobil

mahal, rumah mewah, belanja ke luar negeri dan sebagainya. Kehidupan

masyarakat golongan menengah yang juga telah mengalami perubahan pola

konsumsi hidup, misalnya keluarga pegawai negeri biasa yang selalu

mempergunakan pakaian dengan merek-merek tertentu, peralatan kosmetik

yang terkenal dan sebagainya (Leksono, dalam Husna 1990).

Sejumlah studi di negara maju mendokumentarkannya fenomena sosial untuk

mengilustrasikan konsumerisme masyarakat. Jhon Pilger memproduseri The
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New Rullers of The World (2001), film ini didesain untuk mendeskripsikan

penguasa baru dunia, khususnya pengaruh bagi sebuah negara yaitu Indonesia,

yang merupakan dampak dari globalisasi dengan point view-nya kesejahteraan.

Selanjutnya film yang berjudul We The Happy Family (2003) garapan Jhonny

Ramone diceritakan bahwa konsep kebahagian bagi keluarga dibangun

berdasarkan materi hidup serba berkecukupan dan berlimpah harta namun

mereka terancam berantakan karena dilanda materialisme dan konsumerisme

(http://m.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2012/-5/08/3997/melawan-

mindset-konsumerisme.html#.VRTePUZXec1).

Kontribusi penting bagi kritik konsumerisme datang dari filsuf Prancis,

Bernard Stiegler, yang berpendapat bahwa kapitalisme modern lebih diperintah

oleh konsumsi daripada produksi dan teknik periklanan telah menciptakan

perilaku konsumtif yang lebih buruk di banding penghancuran. Beragamnya

hasrat untuk memiliki barang konsumsi mendorong orang menuju suatu

lingkaran kecanduan konsumsi menuju keranjingan konsumsi (hyper

consumption), hasrat tak terpuaskan dan merajalelanya nestapa simbolis (Peter

Stearns, 2001).

Menurut survei APJII (2012), proporsi pengguna internet yang memiliki

pengalaman berbelanja online di Lampung yaitu sebesar 23%. Survei

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin sering

pula intensitas penggunaan Internet. Pengguna internet diperoleh 53,3%

sebagian besar dari mereka adalah pekerja. sangat tinggi digunakan oleh
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kalangan pekerja sektor formal yaitu sebesar 64,3%. Salah satunya yaitu

kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan

yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. PNS kini menjadi metropolis yaitu selalu ingin mengikuti tren

jaman sekarang, namun di sisi lain kepadatan aktivitas yang mereka alami

memperkecil kemungkinan mereka untuk bisa mengunjungi pusat perbelanjaan

demi barang yang diinginkan. Kemudahan dalam memilih barang dan transaksi

pembayaran yang dapat dilakukan dimana pun, belanja online shop menjadi

alternative bagi mereka dan tertarik untuk membelinya. Hobi berbelanja atau

shopping pada PNS menjadi persoalan psikologis, ketika perilaku pembelian

yang dilakukan sudah sampai pada taraf impulsive buying, artinya pembelian

yang dilakukan tidak rasional (Dittmar, 1995).

Pola konsumtif sangat dipengaruhi apa yang ada di sekeliling. Apa yang

didengar dan apa yang dilihat, sehingga mengkonstuksikan pikiran untuk

memutuskan apa yang ingin dikonsumsi. PNS memiliki pendapatan yang

relatif tinggi, sehingga membuat konsumen memutuskan untuk

membelanjakan berdasarkan budget yang ada. Keadaan tersebut membuat PNS

mempunyai pola konsumsi yang menunjukkan sifat ekslusif dengan citra yang

mahal, lebih mewah, dan memberi kesan berasal dari kelas sosial. Gejala ini

menimbulkan perilaku konsumtif dikalangan PNS. PNS membutuhkan uang

yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga perilaku konsumtif lebih terlihat pada

PNS dengan pendapatan yang relatif tinggi. Bagi penganut perilaku
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konsumerisme, produk yang mereka beli tidak dipandang sebagai yang

dibutuhkan, namun lebih dipandang sebagai sebuah prestige.

Media sangat berperan membangun pikiran dalam kegiatan konsumsi, karena

hubungan media dengan kehidupan sehari-hari sangat erat. Media sedikit

banyak membawa pengaruh bagaimana khalayak melihat sebuah informasi

maupun sebuah produk yang diiklankan didalamnya. Dalam hal ini, penelitian

di khususkan pada media sosial Instagram untuk diamati secara seksama

apakah instagram mempengaruhi seseorang menjadi lebih konsumtif atau

tidak. Penulis melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika

(Kominfo) Provinsi Lampung, dikarenakan PNS yang bekerja di Kominfo

diasumsikan selalu dekat dengan media tentang komunikasi dan informatika

sehingga lebih mengenal Social media. Khalayak yang menjadi sasaran

penelitian adalah PNS Dinas Kominfo Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada PNS Dinas

Kominfo di Provinsi Lampung mengenai :

“Pengaruh Online shop di ‘Instagram’ Terhadap Perilaku Konsumtif PNS

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan judul yang sudah dipaparkan, maka masalah yang akan diteliti

dapat dirumuskan dengan pertanyaan yaitu “Seberapa besar pengaruh terpaan

online shop di Instagram terhadap perilaku konsumtif PNS Dinas Kominfo

Provinsi Lampung? “
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C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan online shop di Instagram

terhadap perilaku konsumtif PNS Dinas Kominfo Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan terpaan online shop di

instagram terhadap perilaku konsumtif PNS Dinas Kominfo Provinsi

Lampung

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan

pemikiran, pengetahuan, gambaran, dan informasi akan terpaan online

shop di instagram terhadap perilaku konsumtif PNS Dinas Kominfo

Provinsi Lampung


