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ABSTRAK 

 

Damayanti, Astri. 2018. Strategi Iklan Online (Studi Iklan Shopee di Media      

Sosial). Skripsi. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Irma Rumtianing, UH, M, Si. 

 

Kata Kunci : Strategi, Iklan, Media Sosial, Internet. 

Iklan Shopee sering muncul di media sosial atau internet. Shopee  

merupakan situs jual beli atau market place online yang khusus menyediakan 

transaksi jual beli. Ketika melihat iklan Shoope di media online banyak 

konsumen yang tertarik dan melakukan transaksi jual beli. Mereka sering 

membeli produk-produk semacam baju, alat kecantikan dan produk-produk 

asesoris lainnya. Mengapa konsumen lebih suka membeli langsung ke pasar 

atau ke toko online? bukankah jika membeli langsung di toko akan 

mempermudah untuk mengetahui kualitas barang? 

Masalah yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana tampilan iklan 

Shopee di Internet dan bagaimana strategi yang dilakukan dengan iklan 

tersebut hingga bisa tersebar di media sosial atau internet. Tinjauan pustaka 

dari penelitian ini terdiri atas Internet Marketing (Pemasaran internet), Strategi 

Komunikasi Pemasaran, dan Efektivitas Iklan Internet. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk  mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan 

pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama penampilan 

iklan Shopee di media sosial secara visual dan audio sangat kreatif. Penampilan 

visual nya di desain dengan dominasi warna oranye dan putih, sedangkan 

audionya menggunakan lagu Baby Shark yang kemudian diganti liriknya. 

Kedua Shopee menyebarkan iklannya menggunakan pemasaran internet, 

dimana iklan tersebut tersebar di berbagai media dan internet. Kemudian 

mengkomunikasikan ide-ide pemasaran yang ditransformasikan dalam bentuk 

yang bisa menarik perhatian. Iklan tersebut terus ditayangkan hingga mendapat 

respon atau feedback dari khalayak. Melihat apa yang dihadirkan Shopee 

menunjukan keefektifannya. Sebab selain ekonomis tetapi juga terdapat unsur 

efisien. Pertama, sisi ekonomis dari Shopee adalah kemudahan informasi yang 

didapat oleh pengguna media sosial tidak membutuhkan biaya banyak. 

Sehingga hal itu mendorong pelaku konsumen setelah melihat iklan Shopee 

tertarik untuk melakukan transaksi. Kedua efisien, media sosial yang hampir 

semua masyarakat menggunakanya, Shopee hadir pada setiap media sosial 

sehingga sangat efisien dalam memberikan informasi karena mudah diakses 

dibelahan wilayah dalam konteks geografis.  



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Selama ini, iklan sering dimuat dalam media koran dan televisi. Seiring 

berkembangnya teknologi yang ditandai dengan munculnya internet, maka 

iklan juga mulai muncul atau dimuat di media internet, seperti di Facebook, 

Instagram, BBM serta di youtube. Perkembangan teknologi internet ini juga 

menjadi lahan untuk melakukan bisnis secara online. Artinya internet ini 

digunakan untuk memaparkan gambaran iklan suatu produk dimuat di media 

sosial, kemudian menawarkan produk tersebut sehingga menarik minat 

konsumen dan terjadi transaksi jual beli. Iklan yang ditayangkan di media 

sosial dikemas semenarik mungkin dan bersifat persuasif agar bisa menarik 

konsumen. Saat ini media sosial dimainkan oleh masyarakat dengan beragam 

umur, hal ini membuat iklan akhirnya muncul di berbagai media sosial. Pada 

akhirnya iklan online bisa menjangkau seluruh khalayak pengguna internet 

maupun media sosial. 

Internet dapat didefenisikan sebagai: a worldwide means of ex-

changing information and communicating through a series of intercon-nected 

computers
1
 (suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar 

Informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling terkoneksi). 

Dewasa ini siapa saja yang memiliki komputer dan modem dapat mengakses 

                                                           
1
George E. Belch & Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing CommunicationsPerspectives, (New York: Irwin/Graw Hill, 2010), 495. 



 

 
 

Internet dan menjadi bagian dari jaringan komunikasi dunia. Salah satu 

komponen internet yang paling populer adalah world wide web (WWW), yaitu 

suatu halaman di Internet yang dapat menampilkan teks, suara, grafik, foto, 

dan video yang menjadi instrumen komersial di Internet.
2
 

Iklan adalah bentuk komunikasi nonpribadi yang dilakukan pemasar 

untuk menginformasikan, mendidik, atau membujuk pasar sasaran. Iklan 

baiknya digunakan untuk menjangkau sasaran yang luas, menciptakan brand 

awardness, menjadi sarana pembeda perusaahaan dan produknya dari pesaing, 

dan membangun citra merek perusahaan dan produknya.
3
 

Kunci periklanan yang berhasil adalah mengembangkan sebuah pesan 

yang menarik yang akan menjangkau para pelanggan potensial dalam suatu 

wilayah yang mendukung pada waktu yang tepat iklan harus memperpanjang 

suara strategi pemasaran. Iklan bisa jadi efektif bila cocok dengan elemen lain 

dari strategi komunikasi pemasaran yang diarahkan dengan baik dan 

terintegrasi. 

Iklan di internet bisa merupakan iklan yang pasif (hanya dapat dilihat) 

atau bisa juga interaktif. Interaksi bisa dilakukan secara online dengan 

menggunakan chatting dan layanan call center atau secara a-sinkronis dengan 

menggunakan layar web dan e-mail. Salah satu keuntungan web adalah 

kemampuannya memberikan berbagai tipe pilihan interaktif dengan biaya 

yang wajar. Konsumen adalah pemain paling penting dalam seluruh proses 

                                                           
2
Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 317-318. 
3
Allo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), 537. 



 

 
 

operasi iklan, karena hasil akhir dari setiap kampanye periklanan benar-benar 

berasal dari kelompok ini. Untuk mencapai sukses dalam operasi periklanan, 

pengiklan atau agen periklanan biasanya menargetkan kelompok konsumen 

yang menjanjikan. Kategorisasi kelompok target ini dapat dibuat berdasarkan 

pertimbangan latar belakang geografis, demografis, psikografis; karena dari 

kategorisasi itulah agen periklanan menentukan dan mengemas isi pesan yang 

paling menarik dan memilih media yang paling efektif untuk menjangkau 

mereka.  

Electronic commerce (EC) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, 

pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau 

televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Electronic commerce 

merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang 

atau jasa pada world wide web internet atau proses jual beli atau pertukaran 

produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk Internet. 

Strategi Periklanan pada e-commerce (internet) merupakan proses lima tahap, 

yang dikenal dengan 5 M yang terdiri dari penetapan tujuan (Mission), 

Keputusan tentang anggaran (Money), keputusan pesan (Message), penetapan 

media (Media) dan evaluasi mengenai kampanye (Measurement).
4
 

Shopee merupakan situs jual beli atau market place online yang khusus 

menyediakan transaksi jual beli. Iklan ini sering muncul di media sosial 

internet atau online. Begitu pula dengan masyarakat, ketika melihat iklan 

Shoope di media online banyak konsumen yang tertarik dan melakukan 

                                                           
4
M.Suyanto, Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia, 

(Yogyakarta:ANDI, 2003), 9. 



 

 
 

transaksi jual beli. Mereka sering membeli produk-produk semacam baju, alat 

kecantikan dan produk-produk asesoris lainya. Iklan Shopee hampir setiap saat 

muncul di Media Sosial, pada iklan Shoope juga menawarkan diskon, gratis 

ongkos kirim, dan barang berkualitas. Shopee bisa dibilang menjadi pemain 

baru di ranah e-commerce Tanah Air.
5
 

 Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 

dan Shoope baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shoope 

merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shoope 

telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, 

Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia 

beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.
6
 

Shopee menghadirkan fitur Live Chat yang menjadikannya berbeda 

dengan perusahaan  e-commerce lainnya. Lewat fitur Live Chat ini, pembeli 

bisa langsung berbicara dengan penjual untuk bisa nego barang yang hendak 

dibeli, sedangkan market place lain seperti Buka Lapak dan Tokopedia hanya 

bisa chat biasa saja dan itu pun tidak bisa 24 jam penuh. Dalam pembuatan 

iklan, Shopee lebih kreatif dibandingkan market place lain. Dalam iklannya 

Shopee menggunakan lagu “Baby Shark” kemudian diganti liriknya yang 

sedang booming belakangan ini. Keunikan itulah yang menjadi Shopee banyak 

diingat oleh masyarakat karena iklannya yang unik dan mudah diingat. 

                                                           
5
http:.//www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2379358/ini-yang-bikin-shoope-

beda-dengan-aplikasi-belanja-online-lain diakses tanggal 15 Januari 2018. 
6
https://openlibrary.telkomuniversityac.id>diakses pada tanggal 14 Januari 2018. 



 

 
 

Melihat persoalan di atas, memunculkan pertanyaan dibenak penulis. 

Mengapa konsumen lebih suka membeli langsung ke pasar atau ke toko 

online? bukankah jika membeli langsung di toko akan mempermudah untuk 

mengetahui kualitas barang? Lantas mengapa konsumen lebih memilih 

membeli produk melalui iklan Shopee? Bagaimana strategi Shopee untuk 

menarik para konsumen? Kegelisahan penulis yang memfokuskan langkah-

langkah Shopee dalam melakukan strategi periklanan ini akan di teliti lebih 

mendalam sehingga menggiring penulis untuk memberi judul “Strategi Iklan 

Online (Studi Iklan Shopee di Media Sosial)” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penampilan iklan Shopee di media sosial/ internet? 

2. Bagaimana strategi yang digunakan Shopee agar iklannya bisa tersebar di 

media sosial/ internet? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penampilan Shopee di media sosial 

internet. 

2. Untuk menjelaskan strategi yang dilakukan iklan Shopee agar iklannya 

bisa tersebar di media sosial internet. 

 

D. Kegunaan dan Manfaat penelitian 

Kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 hal, yaitu :  



 

 
 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah refrensi bagi   

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Komunikasi dan 

Penyiaran Islam serta dapat menjadi sebuah kajian menarik dalam 

menempatkan media sosial sebagai salah satu media pemasaran iklan 

online. 

2. Kegunaan  Praktis 

Untuk mengetahui strategi iklan online Shopee dalam menarik konsumen 

melalui media sosial atau internet. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih 

tentang sejauh mana iklan Shopee berkembang di ranah internet. 

 

E. Telaah Pustaka  

Penelitian tentang iklan dan perilaku konsumen banyak dilakukan oleh 

berbagai khalayak, dari kalangan konsumen dan peneliti lainnya. Dari sekian 

banyak penelitian iklan, yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

Penelitian dari Nurul Annisa dengan judul “Komunikasi Pemasaran 

Online (Studi Kasus Pada Pemasaran Online “RealInc Store”). Penelitian 

tersebut meneliti metode komunikasi yang digunakan dalam pemasaran 

Online “RealInc Store”. Metode komunikasi yang digunakan dalam menarik 

minat beli konsumen ialah metode redudancy, metode informatif, metode 

persuasif dan metode edukatif. Keempat metode yang digunakan tersebut 



 

 
 

berhasil mengundang respon positif dari calon konsumen. Strategi 

penggunaan media online yang dilakukan “RealInc Store” dalam memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada konsumen ialah dengan memberikan 

informasi produk secara digital berupa foto produk yang disebar melalui 

jejaring sosial, chatroom dan email. Tidak hanya informasi produk, layanan, 

pembelian, advertising,dan sponsorship juga formatnya telah disajikan dalam 

bentuk digital. Persamaanya dengan penulis adalah sama sama membahas 

komunikasi pemasaran. Perbedaannya penulis mengambil dan menganalisis 

objek Iklan Shoope, sedangkan Nurul mengambil dan menganalisis objek toko 

online “RealInc Store”) 
7
 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Febby Swisstianidengan 

judul“Pengaruh Persepsi Harga, Efektivitas Iklan Internet dan Promosi 

Penjualan terhadap minat beli konsumen pada toko online Zalora. Penelitian 

ini meneliti tentang pengaruh persepsi harga, efektivitas iklan internet dan 

promosi penjualan terhadap minat beli konsumen pada toko online Zalora”. 

Berdasarkan hasil penelitian. Persepsi harga berpengaruh positif pada minat 

beli konsumen ZALORA, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung>t tabel 

(4,182>1,984), signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,275. Iklan internet berpengaruh 

positif pada minat beli konsumen ZALORA, hal ini dibuktikan nilai t hitung>t 

tabel (3,169>1,984), signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,002<0,05), dan 

koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,182. Promosi penjualan 

                                                           
7
Nurul Annisa, “Komunikasi Pemasaran Online (Studi Kasus Pada Pemasaran Online 

“RealInc Store”), (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 

2014) 



 

 
 

berpengaruh positif pada minat beli konsumen ZALORA, hal ini dibuktikan 

nilai t hitung>t tabel (4,200>1,984), signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,404. 

Persepi harga, iklan internet dan promosi penjualanbersama-sama berpengaruh 

pada minat beli konsumen ZALORA, hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung 

> F tabel (31,895>2,68) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05). Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai R2 72 sebesar 

0,432. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli dipengaruhi oleh persepsi 

harga, efektivitas iklan internet dan promosi penjualan sebesar 43,2%, 

sedangkan sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. Persamaannya adalah membahas mengenai 

iklan online atau iklan pada internet. Perbedaannya penulis membahas 

strateginya, sedangkan Febby membahas pengaruh persepsi harga, efektivitas 

iklan internet dan promosi penjualan terhadap minat beli konsumen.
8
 

Penelitian lain dari Wiyokto Christian Hinardi dengan judul “Strategi 

Iklan Star Mild Versi Apa Obsesimu?”Iklan ini dirancang melalui creative 

brief yang kemudian menjadi bahan pembuatan creative work plan yang 

dibuat oleh pihak biro iklan, yaitu TBWA. berdasarkan hasil penelitian 

tersebut pesan yang ingin disampaikan melalui iklan tema yang diusung oleh 

Star Mild adalah, bahwa cita-cita, impian, obsesi tidak datang dengan 

sendirinya, tidak ada hal yang instan dalam hidup, dan tidak ada janji yang 

                                                           
8
Febby Swisstiani,“Pengaruh Persepsi Harga, Efektivitas Iklan Internet dan Promosi 

Penjualan terhadap minat beli konsumen pada toko online Zalora. Penelitian ini meneliti tentang 

pengaruh persepsi harga, efektivitas iklan internet dan promosi penjualan terhadap minat beli 

konsumen pada toko online Zalora”(Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta,  

2014). 



 

 
 

muluk-muluk dari pesan yang ditawarkan. Dalam pesan iklan-iklan Star Mild 

disampaikan bahwa setiap orang memiliki cita-cita, impian serta obsesi yang 

bebeda-beda. Dan lingkungan berperan serta dalam pembentukan hal tersebut. 

Dalam pesan ini Star Mild mendorong para target market serta pemirsa iklan 

untuk menentukan sendiri jalan hidup merekam obsesi mereka, dan itu adalah 

jalan yang harus mereka pilih, menjadi penyair, orator, sutradara, artis dan 

obsesi-obsesi lainnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas iklan pada 

internet. Perbedaannya penulis hanya membahas strategi iklan onlinepada 

Shopee sedangkan Wiyokto menulis iklan Star Mild tidak hanya ditujukan 

kepada target market untuk mendongkrak penjualan, namun juga ada pesan 

moral yang ingin disampaikan baik kepada target market, ataupun juga para 

pemirsa iklan lainnya.
9
 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk  mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran 

manusia secara individu maupun kelompok.
10

 Penelitian kualitatif adalah 

                                                           
9
Wiyokto Christian Hinardi, “Strategi Iklan Star Mild Versi Apa Obsesimu?”(Skripsi 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, 2009). 
 10

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 13. 



 

 
 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara 

kuantifikasi. Penelitian, kualitatif menggunakan latar alamiah dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif didasarkan 

pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara terperinci 

dan dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik yang rumit, di mana 

penelitian kualitatif ini memandang suatu upaya membangun pandangan 

subjek penelitian yang rinci.
11

 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta ataupun 

angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi dalam suatu 

keperluan.
12

 Sumber data  dalam penelitian kualitatif di bagi menjadi dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, antara lain jurnal, skripsi, tesis, disertasi, 

sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, baik melalui orang maupun 

melalui catatan dokumen.
13

 

Dalam penelitian ini, data dari penelitian ini adalah tampilan iklan 

Shopee yang muncul di internet atau media sosial. Sedangkan sumber 

                                                           
 

11
Ibid., 26-27. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 118. 
 13

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif , 164. 



 

 
 

datanya adalah dari Iklan Online Shopee di internet atau media sosial. 

Dengan dokumentasi berupa iklan, penulis dapat mengamati bentuk iklan 

Shopee di internet atau media sosial. Selain itu, penulis dapat 

mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan dalam iklan tersebut 

dalam menayangkan iklannya di media sosial/internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observarsi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan. Teknik observasi merupakan cara yang 

sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian. Tetapi tidak 

semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang 

sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Tugas dari peneliti 

kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau 

digambar. 
14

  

Dalam penelitian ini, penulis mengamati langsung Iklan 

Shopee di media sosial. Selain itu penulis juga mencatat hal-hal yang 

berkaitan dengan tema penelitian untuk mempermudah dalam 

menganalisis penggambaran Strategi iklan Online Shopee. 
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 Ibid., 165. 



 

 
 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi disini meliputi materi (bahan) seperti, fotografi, 

video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sebagainya 

yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai 

bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok 

berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam. 

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti sedangkan 

record ialah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang 

atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa. 
15

 

Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan iklan Shopee 

yang masuk di media sosial maupun internet. Sehingga dengan gambar 

hasil rekaman tersebut, penulis dapat mendeskripsikan serta 

menganalisis strategi iklan online Shopee dalam menayangkan 

iklannya. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukakan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Dari rumusan tersebut dapat ditarik satu garis bahwa 

analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang 

terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan 
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peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan 

sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengategorisasikannya. 
16

 

Dalam penelitian ini peneliti menempatkan diri sebagai fasilitator 

yang akan menafsirkan tanda-tanda maupun pesan dalam Iklan Online 

Shopee yang diperoleh dari proses mengamati setiap iklan yang muncul di 

internet maupun media sosial. Peneliti akan terlebih dahulu mengamati 

iklan online Shopee kemudian menentukan bagaimana strategi yang 

digunakan agar iklannya bisa muncul di internet maupun media sosial. 

5. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini lebih sistematis sehingga tampak adanya 

gambaran yang terarah, logis dan saling berhubungan antara sub bab 

dengan bab berikutnya. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi 

menjadi lima bab, kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh 

yang tidak dapat terpisahkan untuk mencapai tujuan pembahasan agar 

dapat tergambarkan dengan baik. Sebelum masuk pada bab pertama, 

peneliti akan mencamtumkan dan menguraikan tentang cover atau 

halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan pada bagian akhir adalah 

daftar isi. Maka penelitian ini disusun ke dalam lima bagian sebagai 

berikut: 
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BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini  berisi pendahuluan yang akan 

menjelaskan gambaran umum arah penelitian yang dilakukan, dengan 

menjabarkan tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan dilengkapi 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Strategi iklan Online (Studi kasus iklan Shopee di Media 

Sosial). Berisikan mengenai pengertian iklan, iklan internet, media sosial. 

Dan penjelasan tentang teori internet marketing, strategi komunikasi 

pemasaran, dan efektivitas iklan internet. 

BAB III: Deskripsi Umum Iklan Shopee di Media Sosial. Berisikan 

tentang profil Iklan Shoope, Sejarah, Proses transaksi, kekurangan dan 

kelebihan, dan review dari konsumen. 

Bab IV: Analisis Strategi Iklan online Shopee. Strategi dan Tekhnik 

dalam menyebar iklannya di media sosial atau internet. 

BAB V: Penutup. Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan 

penelitian dan disertai saran-saran. Selain itu bagian akhir ini juga berisi 

daftar rujukan, pernyataan keaslian penelitian agar terhindar dari dugaan 

plagiarisme, lampiran-lampiran, serta riwayat hidup. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

STRATEGI IKLAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL 

 

A. Pengertian Iklan  

Iklan adalah salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling 

banyak dibahas orang, hal ini dikarenakan daya jangkauannya luas. Periklanan 

merupakan komunikasi komersil dan non personal tentang sebuah organisasi 

dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui 

media bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail 

(pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau kendaraan umum.
17

 Iklan 

merupakan cara untuk memperkenalkan suatu organisasi atau produk-produk 

dengan memberikan informasi mengenai organisasi atau produk tersebut. 

Supaya masyarakat luas mengetahui mengenai hal tersebut dan diharapkan 

dengan iklan bisa membuat seseorang mengambil tindakan pembelian. 

Pemilihan media bisa melalui televisi, radio, majalah, koran, internet, reklame 

luar ruang ataupun dipasang di kendaraan umum. Dengan iklan, membantu 

pemasar berkomunikasi kepada konsumen mengenai produknya. 

Iklan juga merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

mengejar tujuan dan menggunakan strategi mempengaruhi pikiran, perasaan, 

dan tindakan konsumen
18

 Iklan dibuat untuk mempengaruhi pikiran audiens, 

misal supaya audiens menginginkan produk yang diiklankan ataupun ingin 
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memiliki produk tersebut. Dengan begitu, audiens akan melakukan tindakan 

yang sebenarnya diinginkan oleh pengiklan. 

Selain itu, iklan menurut The American Marketing Association, 

diartikan sebagai pesan persuasif dengan menggunakan media massa oleh 

institusi bisnis, organisasi nonprofit, pemerintah maupun individu dengan 

maksud menginformasikan dan membujuk khalayak sebagai sasaran target 

pemasaran atau audiens.
19

 Pesan persuasif bisa dikatakan menggunakan 

bahasa yang menarik perhatian audiens dan bisa diserai dengan memilih 

model selebritis sebagai bintang iklan. Maka dari itu, adanya iklan diharapkan 

bisa memunculkan reaksi dari calon konsumen sesuai dengan kehendak 

pengiklan. Misalkan tindakan berupa membeli produk yang sudah diiklankan 

dan memakai produk tersebut. 

Dengan demikian, iklan dikirimkan kepada masyarakat luas dengan 

menggunakan berbagai macam media. Munculnya iklan diharapkan membuat 

calon konsumen mengambil tindakan, semisal membeli dan memakai produk 

tersebut. Iklan disajikan untuk memberitahukan informasi mengenai 

organisasi atau produk. 

 

B. Pengertian Iklan Internet 

Internet merupakan mesin pencari sebagai bentuk media baru. 

Lingkupnya sangat luas untuk konsultasi dan pencarian berdasarkan keinginan 

                                                           
19

 Rulli Nasrullah, Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), 160.  



 

 
 

pengguna, serta pasokan konektivitasnya yang canggih. Internet juga sangat 

berpengaruh dalam ranah komunikasi publik.
20

 

Internet membantu mempermudah pengguna dalam mencari hal apa 

saja yang diinginkan oleh pengguna sendiri. Bukti dari pengaruh internet, 

misalnya beralihnya pemasaran dengan menggunakan internet. Seperti halnya 

iklan yang saat ini sangat mudah ditemukan di internet. Internet sebagai ruang 

maya atau informasi super cepat (information superhighway) yang 

memungkinkan transfer informasi secara elektronik.
21

 Sehingga memudahkan 

bagi satu individu untuk mendapatkan suatu informasi dan bisa cepat 

terhubung dengan individu lainnya. Internet saat ini dimanfaatkan untuk 

melakukan kegiatan promosi suatu jasa atau produk. Jadi, Iklan internet adalah 

pengenalan produk atau jasa yang dilakukan secara online. 

Iklan internet bisa disebut juga dengan iklan lini bawah (belowthe-

line). Iklan lini bawah (below-the-line) merupakan iklan dengan menggunakan 

media-media yang tidak memberi komisi dan pembayaran sepenuhnya 

berdasarkan biaya-biaya operasi plus sekian persen keuntungan.
22

 Iklan lini 

bawah bukanlah iklan yang menggunakan media televisi, radio, media cetak, 

lembaga jasa iklan luar-ruang, dan bioskop. Maka dari itu, iklan internet 

masuk ke dalam iklan lini bawah. 

Menurut Tuten, kehadiran internet memberikan lingkungan virtual 

baru bagi praktik-praktik pemasaran. Ada tiga praktik yang bisa dilihat dari 
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munculnya media sosial terhadap praktik pemasaran tradisional, pertama, 

jenis media yang digunakan saat ini tidak hanya media cetak dan elektronik. 

Namun, kini mulai beralih ke media sosial. Kedua, iklan sebagai komunikasi 

berbayar, saat ini dengan adanya internet dan media sosial cenderung berbiaya 

kecil. Bahkan, kadang tanpa biaya sama sekali. Ketiga, komunikasi satu arah 

dalam iklan, setelah menggunakan media sosial bisa memberikan arah balik 

atau komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli.
23

 Jadi, dengan adanya 

iklan internet atau bisa disebut iklan online ada banyak pilihan media yang 

bisa digunakan, bahkan iklan online cenderung lebih murah dan hanya 

bermodalkan akun pada media internet ataupun media sosial. Konsumen bisa 

langsung menanyakan produk yang ingin dia beli melalui online. 

 

C. Pengertian Media Sosial 

Fuchs mengawali dengan perkembangan kata Web 2.0 yang 

dipopulerkan oleh O’Reilly. Web 2.0 merujuk dari media internet yang tidak 

lagi sekadar penghubung antara individu dengan perangkat (teknologi dan 

jaringan) komputer yang selama ini ada dan terjadi dalam Web 1.0, tetapi 

telah melibatkan individu untuk mempublikasikan secara bersama, saling 

mengolah dan melengkapi data, web sebagai program yang bisa 

dikembangkan, sampai pada pengguna dengan jaringan dan alur yang sangat 

panjang. Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan 

alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share), 
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bekerja sama (to co-operate) di antara pengguna dan melakukan tindakan 

secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun 

organisasi. Jadi, disimpulkan 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.
24

 Media sosial bisa dimulai dari yang namanya 

facebook, flickr, twitter, whatsapp, bbm, instagram, dan sebagainya. Semua 

media sosial tersebut digunakan untuk berbagi dan berkomunikasi dengan 

pengguna lain. Berbagi foto, audio, tulisan, video dan informasi-informasi 

yang menurut para pengguna penting untuk dibagikan. Media sosial juga 

memudahkan komunikasi para pengguna dengan pengguna lain yang jaraknya 

jauh 

 

D. Internet Marketing (Pemasaran Internet) 

1. Pengertian Internet marketing 

Internet marketing (pemasaran internet) juga disebut sebagai 

pemasaran-i, web marketing, online marketing, atau e-marketing atau e-

commerce adalah pemasaran dari produk atau jasa melalui internet
25

. 

Huruf 'e' dalam e-marketing ini berarti elektronik yang artinya kegiatan 

pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui jaringan 

Internet. Dengan terciptanya teknologi Internet, banyak istilah baru yang 

menggunakan awalan huruf e, seperti halnya: e-mail, e-business, e-gov, e-
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society, dan lain-lain.
26

 Dalam kegiatan internet marketing dilakukan oleh 

para pemasar, tentu terdapat manfaat yang diperoleh sehingga yang 

banyak menggunakan media internet dalam pemasaran.  

2. Manfaat e-marketing 

Terdapat dua poin utama manfaat internet marketing yang dijelaskan 

oleh Hermawan yakni : 

a. Biayanya yang relatif murah 

Internet marketing relatif lebih murah jika dihitung berdasarkan 

rasio biaya terhadap jangkuan target pemirsa. Perusahaan dapat 

menjangkau khalayak yang luas jika dibandingkan dengan sarana 

periklanan tradisional. Sifat medianya memungkinkan konsumen 

memeriksa dan membandingkan produk dengan nyaman. 

b. Muatan informasi yang besar 

Manfaaat lain yang terkait dengan internet marketing adalah 

tersedianya sejumlah besar informasi. Dibandingkan dengan media 

tradisional seperti cetak, radio dan TV, internet marketing hanya 

menggunakan biaya relatif rendah dibandingkan media lain. 

Perusahaan yang menggunakan internet marketing juga dapat 

menyimpan data secara akurat dan menyimpan transaksi keuangannya. 

Secara keseluruhan, internet marketing membantu perluasan bisnis dari 

pasar lokal menuju pasar internasional dengan lebih cepat. Selain itu 
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manfaat lainnya adalah keterukuran, fleksibilitas, dan 

keterjangkauan.
27

 

 

E. Strategi Komunikasi Pemasaran 

1. Strategi Komunikasi 

  Strategi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepemimpinan 

(Leadership). Secara singkat dapat dinyatakan bahwa strategi adalah 

keseluruhan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh organisasi untuk 

mencapai sasaran-sasaran pemasaran.
28

 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi 

komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi 

(communication management) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan 

bagaimana operasionalnya secara praktik harus dilakukan, dalam arti 

bahwa pendekatan (aproach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung 
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pada situasi dan kondisi
29

. Onong Uchjana mengemukakan beberapa 

komponen-komponen dalam strategi komunikasi, antara lain:
30

 

a. Mengenali Sasaran Komunikasi 

Sebelum kita melancarkan komunikasi, perlu dipelajari siapa yang 

akan menjadi sasaran komunikasi. Sudah tentu ini bergantung pada 

tujuan komunikasi, apakah agar komunikan hanya sekedar mengetahui 

(dengan metode informatif) atau agar komunikan melakukan tindakan 

tertentu (metode persuasif atau instruktif). 

b. Pemilihan Media Komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi, komunikator harus dapat 

memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media komunikasi, 

tergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan 

disampaikan dan tekhnik yang akan digunakan. 

c. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi  

Pesan komunikasi (message) mempunyai tujuan tertentu. Ini 

menentukan teknik yang harus di ambil, apakah itu tekhnik informasi, 

tekhnik persuasi, atau teknik instruksi. 

2. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah salah satu dari empat elemen utama 

bauran pemasaran perusahaan. Pemasar harus tahu bagaimana 

menggunakan iklan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan personal 
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untuk mengkomunikasikan suatu produk beserta nilainya kepada 

konsumen yang dituju/target.
31

 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur yang ada didalamnya yakni komunikasi dan pemasaran. 

Komunikasi secara praktis dapat dipahami melalui lima komponen 

komunikasi yang dirumuskan oleh Harold Laswell sebagai sebagai proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu. Sedang pemasaran dapat dimaknai 

sebagai hubungan kebutuhan, keinginan, dan permintaan seta pasar 

sasaran, positioning, dan segmentasi perlu dicermati dalam menjalankan 

penawaran kepada pubik.  

Unsur komunikasi dan pemasaran tersebut dapat disusun menjadi 

sebuah model komunikasi untuk menjelaskan proses komunikasi 

pemasaran yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fajar Laksana. Manajemen Pemasaran :  Pendekatan Praktis. 

Yogyakarta : Graha Ilmu. 2008. Hal 135 
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Dalam model proses komunikasi tersebut, elemen-elemen di 

dalamnya dapat diaplikasikan sebagai pemasaran. Pada sender sebagai 

elemen utama merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual 

produk. Encoding adalah mengkomunikasikan ide-ide pemasaran yang 

ditransformasikan dalam bentuk yang bisa menarik perhatian. Sedangkan 

pada message merupakan isi dari ide-ide yang ada pada proses 

komunikasi pemasaran. 

Media sebagai saluran komunikasi yang dapat berbentuk televisi, 

radio, koran, hingga media-media baru yang bermunculan karena 

perkembangan teknologi komunikasi. Decoding adalah persepsi 

konsumen yang terbentuk ketika menerima pesan dari pemasar atau 

pengirim pesan. Reciever adalah target audiens yang menjadi sasaran oleh 

pemasar. Respone adalah tanggapan pada target audiens bisa berupa 

pembelian, pertanyaan, komplain atau kunjungan ke website atau toko. 

Noise adalah banyaknya pesaing yang juga ingin menyampaikan pesan 

kepada audiens yang sejenis sehingga terjadi gangguan pada pesan yang 

diterima berbeda dengan yang dikirim. Sedangkan feedback adalah 

sebagian dari respone penerima pesan yang dikomunikasikan kembali 

kepada pengirim pesan.
32

 

3. Strategi Komunikasi Pemasaran 

Strategi Komunikasi Pemasaran merupakan proses penyusunan pesan 

yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk barang 
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atau jasa. Strategi dan taktik komunikasi pemasaran dirancang sedemikian 

rupa agar mudah, efektif dan efisien dalam penyaluran pesan serta sedikit 

usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian 

komunikator dapat menghemat energi, sedangkan untuk perusahaan, hal 

ini berarti bisa membatasi pengeluaran dan menghemat biaya. Bauran 

pemasaran (marketing communication mix) termasuk kedalam strategi 

komunikasi pemasaran. Menurut De Loizer dan Kotler, marketing 

communication mix terdiri atas 4 (empat) kegiatan dasar sebagai berikut:
33

 

 

.  

 

 

 

a. Public Relations 

Membangun hubungan baik dengan berbagai publik dengan tujuan 

mendapatkan publisitas yang luas, membangun citra positif dan 

mengatasi gosip, laporan, serta berbagai event yang dapat merugikan. 

b. Advertising 

Setiap bentuk presentasi yang dikemukakan secara langsung dan 

promosi ide, barang atau jasa yang dilakukan. 

c. Sales Promotion 

Motivasi jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan 

suatu produk atau jasa. 
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d. Personal Selling 

Presentasi langsung yang dilakukan oleh personal perusahaan dengan 

tujuan menjual dan menjalin hubungan dengan konsumen. 

4. Daya Tarik Pesan iklan 

Daya tarik iklan atau power of impression dari suatu iklan adalah 

seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik perhatian pemirsanya 

Untuk menarik pemirsanya, iklan dapat menggunakan endorser seperti 

selebritis, atlet terkenal dan tokoh. Iklan dapat juga menggunakan humor 

untuk menarik pemirsanya, bahkan tema-tema erotis/seksual sering 

digunakan. 

Daya tarik yang sering digunakan dalam iklan : 

a. Daya tarik peran pendukung (endorser) dalam iklan 

Banyak iklan mendapat dukungan (endorsement) eksplisit dari  

berbagai tokoh popular. Selain dukungan dari para selebriti, produk-

produk juga menerima dukungan eksplisit dari kaum nonselebriti. 

Menurut urutan tingkat kepentingannya, pertimbangan pertama adalah 

kredibilitas endorser, kecocokan endorser dengan khalayak, 

kecocokan endorser dengan merek, daya tarik endorser, dan setelah itu 

pertimbangan lainnya. 

b. Daya tarik humor dalam periklanan 

Pemakaian humor sangat efektif untuk membuat orang-orang 

memperhatikan iklan dan menciptakan kesadaran merek. Bila 

dilakukan dengan benar dan pada keadaan yang tepat, humor dapat 



 

 
 

merupakan teknik periklanan yang sangat efektif. Hasil penelitian yang 

mendalam dari pengaruh humor menghasilkan beberapa kesimpulan 

sementara: 

1) Humor merupakan metode yang efektif untuk menarik perhatian. 

2) Humor menambah kesenangan pada iklan dan merek yang 

diiklankan. 

3) Humor tidak merusak pemahaman tentang produk 

4) Humor tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari 

sekedar bujukan. 

5) Humor tidak menambah kredibilitas sumber. 

6) Sifat produk mempengaruhi penggunaan humor. Khususnya, 

humor akan lebih berhasil digunakan pada produk yang sudah 

mapan daripada pada produk baru. Humor juga lebih layak untuk 

produk-produk yang lebih berorientasi pada perasaan, atau 

pengalaman, dan pada produk yang tidak sangat membutuhkan 

keterlibatan konsumen 

c. Daya tarik rasa takut 

Pemakaian rasa takut diharapkan akan sangat efektif sebagai 

cara untuk meningkatkan motivasi. Para pengiklan mencoba 

memotivasi para pelanggan untuk mengolah informasi dan melakukan 

tindakan dengan menggunakan daya tarik rasa takut yang 

menyebutkan konsekuensi negatif jika tidak menggunakan produk 

yang diiklankan, atau konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak 



 

 
 

baik. Logika yang mendasari penggunaan daya tarik rasa takut adalah 

untuk melibatkan khalayak dengan pesan sehingga mendorong 

diterimanya argumen-argumen pesan. 

d. Rasa bersalah sebagai pemikat 

Seperti rasa takut, rasa bersalah juga menjadi pemikat bagi 

emosi negatif. Daya tarik terhadap rasa bersalah itu kuat karena secara 

emosional rasa bersalah memotivasi orang dewasa untuk melakukan 

tindakan bertanggung jawab yang menyebabkan penurunan dalam 

tingkat rasa bersalah. Para pengiklan dan komunikator pemasaran 

lainnya menyajikan rasa bersalah dan mencoba untuk membujuk para 

calon pelanggan dengan menegaskan atau menyimpulkan bahwa rasa 

bersalah dapat dihapus dengan menggunakan produk yang 

dipromosikannya. 

e. Pemakaian unsur seksual di dalam periklanan 

Pemakaian unsur seksual di dalam periklanan Iklan yang berisi 

daya tarik seksual akan efektif bila hal ini relevan dengan pesan 

penjualan dalam iklan. Tetapi, bila digunakan dengan benar, dapat 

menimbulkan perhatian, meningkatkan ingatan dan menciptakan 

asosiasi yang menyenangkan dengan produk yang diiklankan. 

f. Daya tarik musik iklan 

Musik telah menjadi komponen penting dunia periklanan 

hampir sejak suara direkam pertama kali. Jingle, musik latar, nada-

nada popular, dan aransemen klasik digunakan untuk menarik 



 

 
 

perhatian, menyalurkan pesan-pesan penjualan, menentukan tekanan 

emosional untuk iklan, dan mempengaruhi suasana hati para 

pendengar. 

Menurut Wahyu Arfianto yang mengutip Situmorang J.R pada 

dasarnya konsumen pasti ingin membeli produk yang berkualitas. Akan 

tetapi jika kualitas antara beberapa produk sangat seimbang, mungkin 

akhirnya iklan suatu produklah yang dijadikan dasar oleh seorang 

konsumen untuk membeli produk yang diminati. Maka dalam hal ini, daya 

tarik iklanlah yang akan mempengaruhi persepsi konsumen sehingga iklan 

tersebut dapat efektif. Wahyu mengutip dalam penelitian Nurrohman yang 

menjelaskan bahwa efektivitas iklan dipengaruhi oleh daya tarik iklan 

tersebut. Hal ini berarti dengan menariknya sebuah iklan maka masyarakat 

akan semakin tertarik untuk melihat dan memperhatikan iklan sehingga 

iklan tersebut dapat efektif. Uraian ini mendasari hipotesis bahwa :
34

 

“Semakin tinggi daya tarik iklan, maka semakin tinggi efektivitas iklan” 

 

F. Efektivitas Iklan Internet 

1. Pengertian Efektivitas Iklan Internet 

  Iklan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau 

jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran. Iklan adalah elemen komunikasi pemasaran yang persuasive, 
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 Wahyu Arfianto, “Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi efektivitas iklan Pada 

media televisi”,(Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), 19-22.  



 

 
 

nonpersonal, dibayar oleh sponsor dan disebarkan melalui saluran 

komunikasi massa untuk mempromosikan pemakaian barang atau jasa. 

 Kemudian efektivitas iklan adalah rangkaian yang memusatkan 

pada iklan itu sendiri, yaitu: pengenalan iklan, mengingat kembali iklan, 

menyampaikan iklan, dan menyukai serta percaya atas iklan. Ukuran-

ukuran ini berkaitan dengan ukuran-ukuran yang dipusatkan pada merek di 

seluruh gambaran evaluasi iklan karena ukuran tersebut digunakan dalam 

proses eliminasi untuk menilai apakah iklan itu efektif, dan jika tidak untuk 

mengurangi apa yang keliru. 

 Iklan yang efektif adalah iklan yang memikirkan dan memahami 

kebutuhan pelanggan, iklan yang mengkomunikasikan keuntungan-

keuntungan yang spesifik, iklan yang menekankan pada tindakan spesifik 

yang harus diambil oleh konsumen. Iklan yang baik memahami bahwa 

orang tidak membeli produk, tetapi membeli keuntungan dari produk 

tersebut dan lebih dari itu iklan yang efektif adalah iklan yang mendapat 

perhatian dan diingat serta membuat orang-orang bertindak untuk 

melakukan pembelian.
35

 

2. Tujuan Iklan  

a. Iklan Informatif bertujuan untuk membentuk permintaan pertama 

dengan memberitahu pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan 

baru suatu produk, menjelaskan cara kerja suatu produk, dan 
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menjelaskan pelayanan yang tersedia. Biasanya pengiklanan dilakukan 

besar-besaran pada tahap awal suatu jenis produk. 

b. Iklan Persuasif bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merk 

tertentu, dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi 

merk, mendorong alih merk, mengubah persepsi pembeli tentang atribut 

produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk 

pembeli menerima, mencoba/mensimulasikan penggunaan produk. 

c. Iklan Pengingat bertujuan mengingatkan pada produk yang sudah mapan 

dengan mengingatkan pembeli bahwa poduk tersebut mungkin akan 

dibutuhkan kemudian, mengingatkan pembeli di mana dapat 

membelinya, membuat pembeli tetap ingat produk itu walau tidak pada 

musimnya, dan mempertahankan kesadaran puncak. 

d. Iklan penambah nilai bertujuan menambah nilai merk pada persepsi 

konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas dan penguatan 

persepsi konsumen.
36

 

3. Pemilihan media periklanan  

Keputusan media didahului dengan perumusan jangkauan, 

frekuensi, pengaruh yang diinginkan, pemilihan media, pemilihan sarana 

media, pemilihan penjadwalan media, dan pemutusan alokasi media secara 

geografis. Disamping itu harus dipertimbangkan pula biaya, keunggulan 

dan keandalannya. Selanjutnya pengiklan mencari media yang paling  
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efektif-biaya diantara media yang terpilih dan juga menentukan pilihan 

diantara yang ada
37
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BAB III 

DESKRIPSI UMUM IKLAN SHOPEE DI MEDIA SOSIAL. 

 

A. Profil Iklan Shopee 

Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah 

naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di 

Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, Shopee resmi 

diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara 

Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
38

 Mengusung 

visi "Menjadi C2C Mobile Marketplace Nomor 1 di Asia Tenggara", Shopee 

yang berada di bawah naungan CEO, Chris Feng, pria lulusan terbaik dari 

Universitas Nasional Singapura yang memungkinkan para penggunanya 

membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS 

dan Android.
39

 

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di ponsel 

dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-

produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan 

sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan 

penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka 

website melalui perangkat komputer.
40
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14/03/2018. 
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Gambar 3.1 : Logo Shopee 

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan 

Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee 

merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee 

telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, 

Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia 

beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.  

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja 

baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta 

membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan 

logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai satu 

juta unduhan di Google Play Store.
41
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 https://dailysocial.id/post/shopee, diakses 17/03/2018.  
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Gambar 3.2 : Aplikasi Shopee di Playstore 

 

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa 

melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. 

untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang 

kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan 

Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. 



 

 
 

 

B. Sejarah Iklan Shopee 

Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola 

oleh Garena (berubah nama menjadi SEA Group). Bisnis C2C (customer to 

customer) mobile marketplace yang diusung Shopee memungkinkan 

kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, 

termasuk di Indonesia.
42

 

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 

2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak 

peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih 

dari 25 juta pengguna. Menawarkan one stop mobile experience, Shopee 

menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli 

untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.
43

 

 

C. Proses Transaksi di aplikasi Shopee  

1. Menjual Produk 
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Gambar 3.3 : Proses Menjual Produk 

Di sudut kanan bawah aplikasi Shopee, terdapat tombol circular 

ala Path. Dari sini, kita bisa langsung mengunggah foto barang yang mau 

kita iklankan. Foto bisa diambil dari akun Instagram kita, galeri foto 

smartphone, atau memotret foto baru dengan kamera. Kalau mau, kita bisa 

menambahkan filter pada foto, layaknya Instagram. 

Selanjutnya, kita hanya perlu memasukkan deskripsi barang, harga, 

stok (jika kita punya lebih dari satu barang), dan sebagainya. Kategori-

kategori barang, yang tidak ada di media sosial, sudah ditentukan oleh 

Shopee. Apabila produk yang mau kita jual tidak ada di dalam sub-

kategori, kita dapat memilih Lain-Lain.  Selain itu, ada opsi untuk 

membagikan iklan ke Facebook dan Twitter. Setelah semua deskripsi 

lengkap, kita bisa langsung melakukan posting. 

https://id.techinasia.com/shopee-marketplace-media-sosial


 

 
 

 

Gambar 3.4 : Proses membagikan iklan ke berbagai media sosial 

 

Bagi pengguna pertama, layar selanjutnya yang muncul adalah 

perintah untuk memasukkan nomor telepon dan rekening bank. Untuk 

rekening, kita bisa memasukkannya belakangan. Selanjutnya, Shopee 

menawarkan opsi untuk membagikan iklan kita ke berbagai media sosial 

dan aplikasi chatting, juga SMS dan e-mail. 

Proses untuk membuat iklan di Shopee bisa dibilang sangat cepat. 

Sesuai dengan slogan marketplace ini, “Jual beli dalam 30 detik.” 

 

 

 

 

 

 

https://id.techinasia.com/shopee-marketplace-media-sosial


 

 
 

2. Membeli Produk 

 

Gambar 3.5 : Proses Membeli Produk 

 

Untuk membeli produk, selain menjelajahi satu per satu kategori 

yang tersaji di halaman muka, termasuk berdasarkan tagar populer, 

konsumen bisa memanfaatkan fitur pencarian. Penulis mencoba mencari 

iPad mini. Mungkin karena belum ada yang menjualnya, hasil yang 

muncul adalah kabel dan casing. Saat mencoba fitur filter, tidak ada opsi 

untuk mencari berdasarkan kategori. Pilihan filternya hanya ada batas 

harga dan kondisi barang. 

 

 

 



 

 
 

 

Gambar 3.6 : Proses pembayaran atau transaksi  

 

Shopee baru menawarkan dua metode pembayaran, menggunakan 

kartu kredit atau lewat transfer ke rekening bank BCA, Mandiri, atau 

BNI. Untuk metode transfer, kamu diminta mengunggah foto atau 

tangkapan layar bukti pembayaran sebelum tanggal yang ditentukan, atau 

transaksi dibatalkan.
44

 

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Iklan Shopee 

Di era media digital seperti sekarang ini, memiliki bisnis online 

memang merupakan salah satu hal yang sangat menguntungkan. Setelah 

masyarakat mengenal sistem transaksi secara online, maka saat ini pun 

diketahui bahwa tingkat pengguna layanan jual beli online memang semakin 
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meningkat. Hal tersebutlah yang membuat segmen bisnis online kini 

meningkat drastis. Berikut kelebihan dan kekurangan Shopee.
45

 

1. Kelebihan Shopee 

a. Kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan 

disana. Maksimum hingga 9 gambar dapat diupload secara bersamaan 

di Shopee. 

b. Pada bagian penjualan, terdapat fitur yang akan mempermudah penjual 

ketika menanti pembayaran, produk yang harus dikirim, hingga status 

transaksi yang sudah selesai. 

c. Adanya fitur khusus “barang diblokir” yang dapat memudahkan 

pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual. 

d. Fitur varian produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk 

penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, aatu ukuran. 

e. Terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan 

hastag hingga 18 maksimum hastag. 

f. Aplikasi tersedia untuk Playstore (Android) dan iTunes (Apple). 

g. Saat ini masih banyak program promosi seperti penangguhan ongkos 

kirim (JNE), promosi di halaman depan masih gratis. 

h. Tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual disini. 

i. Memiliki peluang yang masih sangat besar dan menjanjikan. Karena 

belum terlalu populer, sehingga masih belum banyak onlineshop yang 

menggunakan Shopee. 
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2. Kekurangan Shopee 

a. Adanya bagian pembeli dan penjual, sehingga terkesan tidak efisien dan 

rumit. 

b. Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan 

sulit dan merepotkan. 

c. Tampilan deksripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian para   

calon pembeli. 

d. Pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses 

transaksi sukses. 

e. Terkadang situs sulit di akses atau bahkan lambat pada jam-jam 

tertentu. 

f. Walaupun dapat menginput gambar dalam jumlah yang relatif banyak, 

namun pada beberapa kasus terkadang upload gambar tersebut sering 

gagal. 

g. Selain gambar, ketika menginput no resi via aplikasi pun sering gagal. 

h. Marketplace online terbaru ini juga tidak menyarankan dropship. 

 

E. Review  Konsumen Iklan Shopee 

Review atau penilaian yang diberikan kepada pihak Shopee, berupa 

saran, kesan, bahkan komplain tentang pelayanan shopee. Review ini bisa 

berpengaruh pada audiens. Karena saran, kesan, juga komplain dapat menjadi 

pertimbangan jadi tidaknya proses transaksi di Shopee. Di kolom komentar 



 

 
 

banyak sekali komentar-komentar dari para pembeli tentang pelayanan 

Shopee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS STRATEGI IKLAN ONLINE SHOPEE 

 

A. Tampilan Shopee di Media Sosial/ Internet 

Di Indonesia, fungsi media sosial bukan hanya sekadar untuk menulis 

update status saja. Banyak pengguna yang memanfaatkannya untuk berjualan. 

Mulai dari Facebook, Instagram, hingga Twitter. Tak jarang, seorang penjual 

menggunakan banyak media sosial agar meraih pasar yang lebih luas. Cukup 

dengan perangkat mobile dan koneksi internet, siapa saja bisa jadi pebisnis. 

Shopee tampaknya melihat trend ini sebagai peluang. Lewat marketplace yang 

hanya bisa diakses dari smartphone Android dan iOS, serta 

mengkombinasikannya dengan elemen-elemen media sosial, startup yang 

kantornya satu gedung dengan Tokopedia ini mencoba memberikan 

pengalaman jual beli online berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Iklan 

Shoope sering muncul di media sosial seperti Youtube, Instagram. 

1. Tampilan Shopee di dalam aplikasi 

Ada berbagai macam fasilitas yang dimiliki pihak Shopee seperti 

garanasi harga termurah, pulsa dan paket data, gratis ongkir, reward koin 

Shopee, grup hemat, kreasi Nusantara, voucher toko, promo bank, dan 

semua promo. 

https://id.techinasia.com/shopee-marketplace-media-sosial
https://id.techinasia.com/shopee-marketplace-media-sosial
https://shopee.co.id/mobile/
https://id.techinasia.com/shopee-marketplace-media-sosial
https://www.tokopedia.com/


 

 
 

 



 

 
 

 

Gambar 4.1 : Tampilan Iklan Produk dalam aplikasi Shopee 

  

 

2. Tampilan Iklan Shopee di Youtube 

Pada dasarnya, youtube merupakan sebuah website yang 

menfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-website/


 

 
 

sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. 

Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti 

misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, 

trailer film, video edukasi, video blog milik para vlogger, video tutorial 

berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi.
46

 Iklan selalu muncul 

sebelum video di Youtube, iklan Shoope kerap hadir sebelum video 

Youtube muncul.  

 

Gambar 4.2 : Tampilan Iklan Shopee di Youtube 
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 https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/ diakses pada 23 Mei 2018. 
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3. Tampilan Iklan Shoope di Media Sosial Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang dapat 

dilihat followers dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling 

memberikan komentar antara sesamanya. Nama Instagram sendiri berasal 

dari insta dan gram. Insta yang berasal dari kata instan dan gram yang 

berasal dari telegram, dapat disimpulkan dari namanya yang berarti 

menginformasikan atau membagikan foto kepada orang lain dengan cepat. 

Fungsi dan kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi foto saja, 

melainkan juga untuk menyunting foto-foto yang memiliki 16 efek yang 

dapat digunakan untuk menyunting foto.
47

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 : Iklan Shopee di Instastory Instagram 
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Lina Indri, “Makalah Sosial Media Instagram” dalam 

https://linaindri.blogspot.com/2015/01/makalah-sosialmediainstagram.html?m=1, (diakses pada 

tanggal 7 Januari 2017, jam 09.06) 
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4. Tampilan Iklan Shoope di JOOX (Media Musik Streaming) 

 

Gambar 4.4 : Iklan Shopee di media musik streaming 

 

JOOX (berasal dari kata “jukebox”) merupakan layanan musik 

streaming legal melalui internet dengan sentuhan personal yang 

diluncurkan oleh Tencent Holdings Ltd asal Shenzen, Tiongkok, yang 

merupakan perusahaan di balik instant messaging WeChat. Tersedia dalam 

bentuk mobile app (Android dan iOS) dan situs web, para pengguna dapat 

mendengarkan lebih dari dua juta lagu dan playlist pilihan lokal dan 

internasional secara gratis, serta mengunduhnya untuk didengarkan secara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/WeChat
https://id.wikipedia.org/wiki/Android
https://id.wikipedia.org/wiki/IOS


 

 
 

offline.
48

 Seperti terlihat pada gambar iklan Shopee masuk pada aplikasi 

musik streaming dengan gambar dan lagunya yang hanya terputar 

beberapa detik. Lagu atau iklan tersebut masuk di tengah-tengah musik di 

putar, setelah iklan tersebut lewat lagu yang selanjutnya akan secara 

otomatis terputar. 

 

B. Internet Marketing dalam menyebarkan Iklan Shopee 

Dengan menggunakan internet, informasi dapat dijangkau dimanapun 

dan kapan saja tanpa terbatas waktu, juga biaya nya relatif terjangkau. Iklan 

Shopee menggunakan pemasaran internet atau internet marketing agar 

iklannya bisa di jangkau oleh audiens di mana saja. Iklan tersebut di 

munculkan di beberapa media sosial setiap waktu, sehingga jangkauan yang 

semakin luas bisa membuat pemasaran berhasil. Setiap informasi baru 

langsung di sebarkan melalui internet tanpa memakan waktu. Para penggiat 

pemasaran Internet dituntut selalu mengikuti perkembangan Trend Di Media 

Sosial dan Search Engine. Agar bisa melakukan implementasi yang tepat pada 

pemasaran internet yang dilakukan. 

 

C. Strategi Komunikasi Pemasaran untuk menarik konsumen 

Seperti yang sudah di bahas pada BAB sebelumnya, Komunikasi 

pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur yang ada 

didalamnya yakni komunikasi dan pemasaran. Komunikasi secara praktis 
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dapat dipahami melalui lima komponen komunikasi yang dirumuskan oleh 

Harold Laswell sebagai sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedang 

pemasaran dapat dimaknai sebagai hubungan kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan pasar sasaran, positioning, dan segmentasi perlu dicermati dalam 

menjalankan penawaran kepada pubik. Unsur komunikasi dan pemasaran 

tersebut dapat disusun menjadi sebuah model komunikasi untuk menjelaskan 

proses komunikasi pemasaran yang terjadi. Dalam model proses komunikasi 

tersebut, terdapat enam elemen yaitu sender, encoding, decoding, message, 

media, reciever, respone, noise, feedback.
49

  

Elemen-elemen di dalamnya dapat diaplikasikan sebagai pemasaran. 

Shopee sebagai elemen utama merupakan perusahaan yang memproduksi dan 

menjual produk. Kemudian Shopee mengkomunikasikan ide-ide pemasaran 

yang ditransformasikan dalam bentuk yang bisa menarik perhatian 

(Encoding). Sedangkan pada message merupakan isi dari ide-ide yang 

dikemas dalam iklan Shopee. Media sebagai saluran komunikasi yang 

digunakan adalah internet dan media sosial. Decoding adalah persepsi 

konsumen yang terbentuk ketika menerima pesan atau iklan Shopee. 

Kemudian Reciever adalah target audiens yang menjadi sasaran oleh pemasar, 

Iklan Shopee membuat sasaran kepada audiens yang sering membuka media 

sosial. Pengguna media sosial rata-rata adalah usia remaja hingga dewasa 

sehingga iklan online sangat mudah dan sering di jangkau oleh audiens 
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tersebut.  Respone adalah tanggapan pada target audiens bisa berupa 

pembelian, pertanyaan, komplain atau kunjungan ke website atau toko, 

respone dari audiens Iklan Shopee bisa dilihat pada gambar di lampiran. 

Noise adalah banyaknya pesaing yang juga ingin menyampaikan pesan 

kepada audiens yang sejenis sehingga terjadi gangguan pada pesan yang 

diterima berbeda dengan yang dikirim, tak hanya Shopee banyak marketplace 

online lainnya yang juga menyampaikan iklannya melalui media 

sosial/internet sehingga bisa berpengaruh pada audiens. Sedangkan feedback 

adalah sebagian dari respone penerima pesan yang dikomunikasikan kembali 

kepada pengirim pesan. 

Daya tarik iklan atau power of impression dari suatu iklan adalah 

seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik perhatian pemirsanya 

Untuk menarik pemirsanya, iklan dapat menggunakan endorser seperti 

selebritis, atlet terkenal dan tokoh. Iklan dapat juga menggunakan humor 

untuk menarik pemirsanya, bahkan tema-tema erotis/seksual sering 

digunakan.
50

 Shopee menayangkan iklannya di berbagai media dengan 

menggunakan  Endorser yaitu pendukung dari pada iklan tersebut. Seperti di 

lihat dalam iklan Shopee mereka menggunakan Artis sebagai Icon Iklannya 

bahkan Presiden masuk di dalamnya. Dengan keunikan script iklan yang 

mereka buat bisa membuat masyarakat di berbagai belahan dunia mengingat 

betapa uniknya iklan Shopee. Iklan Shopee menarik dan mengandung unsur 

humor dimana dalam iklan terdapat beberapa orang menari-nari bahagia 

                                                           
50

 Wahyu Arfianto, “Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi efektivitas iklan Pada 

media televisi”,(Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010), 19-22. 



 

 
 

dengan aplikasi Shopee dimana di dalamnya terdapat fasilitas seperti diskon, 

gratis ongkir, hingga barang-barang berkualitas dengan harga yang murah.  

Salah satu strategi dari pihak pengiklan dan komunikator pemasaran 

lainnya yaitu menyajikan rasa bersalah dan mencoba untuk membujuk para 

calon pelanggan dengan menegaskan atau menyimpulkan bahwa rasa 

bersalah dapat dihapus dengan menggunakan produk yang dipromosikannya. 

Misalnya dalam iklan Shopee memiliki fasilitas gratis ongkir, jika orang 

memilih untuk tidak berbelanja di Shopee maka mereka tidak akan mendapat 

gratis ongkir. Shopee membuat kata-kata yang bersifat membujuk atau 

persuasif di dalam iklannya. 

Iklan Shopee tidak menggunakan unsur seksual di dalam iklannya. 

Karena sasaran pasarnya adalah semua khalayak, artinya mulai dari anak-

anak hingga orang dewasa. Musik menjadi komponen penting dalam suatu 

periklanan yang bisa mengundang perhatian, bahkan bisa mudah diingat oleh 

banyak orang. Shopee menggunakan lagu Baby Shark yang diganti liriknya. 

Liriknya yaitu : 

Di Shopee pi pi pi pi 

Beli sepeda da da da da 

Beli Semua mua mua mua mua 

Di Shopee 

Di Shopee pi pi pi pi 

Beli Baju ju ju ju ju 

Beli Semua mua mua mua mua 



 

 
 

Di Shopee 

Gratis Ongkir kir kir kir kir 

Semua ada da da da da 

Beli Semua mua mua mua mua 

Beli semua di Shopee  

Berikut cuplikan adegan iklan Shopee : 

 

 



 

 
 

 

 

Gambar 4.5 : Adegan Iklan Shopee 

Dengan lirik tersebut banyak masyarakat yang mudah mengingat 

karena keunikan dari isi pesannya. Ia menggunakan komunikasi yang baik 

melalui lagu tersebut yang menyampaikan bahwa di aplikasi Shopee semua 

tersedia dan yang paling menonjol dari Iklan Shopee dibandingkan dengan 

iklan-iklan yang lainnya yaitu Shopee memiliki jargon yang unik yaitu gratis 

ongkos kirim. 

Shopee menggunakan hampir semua media di Internet untuk 

menayangkan iklannya. Menayangkan hampir setiap detik, menit, jam, hari 

dan seterusnya dengan berbagai media. Dia harus menguasai pasar dengan isi 

pesan iklannya yang sederhana namun dapat diingat oleh banyak orang. 



 

 
 

Kekuatan dari isi pesan tersebutlah yang mengembangkan Shopee semakin 

menjadi perusahaan besar dan banyak di percaya masyarakat. 

 

D. Efektivitas Iklan Shopee di Media Sosial atau Internet 

Sebuah iklan dapat dikatakan efektif apabila iklan tersebut dapat 

dicerna dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, serta mengandung 

informasi yang benar-benar akurat dan tepat dari sudut pandang yang benar. 

Keberhasilan dalam sebuah iklan atau promosi yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat terhadap Informasi Layanan di jejaring sosial sangat bergantung 

pada kemasan tampilan yang menarik dan berita yang disampaikan. 

Pencapaian keberhasilan tujuan promosi tersebut akan membutuhkan tindakan 

yang berkesinambungan dan tepat sasaran. Belakangan ini masyarakat sering 

mencari informasi, bahkan melakukan aktifitasnya dengan internet maupun 

jejaring sosial. Masyarakat ini kategorinya mulai dari anak-anak, remaja 

hingga dewasa, karena saat ini hampir semua usia sudah mengenal dunia 

internet. Iklan Shopee muncul dan merebut perhatian masyarakat karena 

memiliki iklan yang unik dan kreatif dimana ia menggunakan lagu Baby Shark 

yang diganti liriknya. Iklan tersebut muncul di TV, media cetak, hingga 

internet dan media sosial.  

Transaksi yang mudah membuat sebagian masyarakat kini beralih 

bertransaksi jual beli secara online, karena caranya yang mudah dan tidak 

terlalu makan waktu dan biaya. Ia hanya perlu mencari barang yang 

diinginkannya melalui smartphone kemudian langsung bertransaksi bila 



 

 
 

barang yang dipilih sudah cocok. Ia tidak perlu pergi ke toko satu dan toko 

lainnya untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Namun, terkadang 

beberapa masyarakat membeli barang bukan karena butuh. Namun terkadang 

tergiur dengan iklan yang unik dan potongan diskon yang besar. Karena ketika 

membuka media sosial seketika Shopee hampir setiap detik hadir dan 

memberikan informasi seprti diskon bulanan, brand baru, dan masih banyak 

lagi. Shopee juga menyediakan layanan bebas ongkos kirim dengan minimal 

pembelian tertentu. Aplikasi Shopee pun cukup mudah, bisa langsung di 

download melalui play store (android) dan I-Tunes (Apple). Di dalam aplikasi 

tersebut terdapat penjual dan pembeli yang siap bertransaksi. Shopee 

menyediakan berbagai yang menunjang aktivitas sehari-hari yang mencakup 

seperti fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik, hobi dan koleksi, 

fotografi, perlengakapan olahraga, otomotif, vitamin dan suplemen, 

perlengkapan rumah, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga 

voucher belanja.   

Anggaran yang sangat besar tidak menjamin keberhasilan dalam suatu 

kegiatan periklanan. Pemasangan iklan dapat sukses hanya jika iklan tersebut 

memperoleh perhatian dan dapat berkomunikasi dengan baik. Pesan iklan 

yang bagus sangat penting khususnya dalam lingkungan pemasangan iklan 

yang sangat mahal. Usaha untuk memperoleh dan mempertahankan perhatian, 

pesan iklan harus direncanakan dengan baik, lebih imajinatif, menghibur, dan 

bermanfaat bagi konsumen. Pemasaran modern tidak hanya sekedar 

memasarkan produk yang bagus, menetapkan harga yang menarik dan 



 

 
 

membuat produk itu terjangkau oleh konsumen sasaran. Perusahaan-

perusahaan juga harus berkomunikasi dengan konsumen. 

  Di ranah media sosial shopee sering sekali hadir di Insta Story 

(Instagram), pengguna instagram rata-rata adalah kalangan remaja ke atas. Ia 

memanfaatkan metode ini untuk membantu menginformasikan update terkini 

dari brand tersebut, sehingga informasi apapun seperti diskon atau brand baru 

bisa update secara cepat dan bisa dilihat oleh masyarakat di seluruh belahan 

dunia. Shopee memperpanjang suara startegi pemasaran, iklan bisa jadi efektif 

bila cocok dengan elemen lain dari startegi komunikasi pemasaran yang 

diarahkan dengan baik dan terintegrasi. 

 Kemudian Shopee juga hadir di Youtube. Sebelum memutar video 

yang ada di youtube terdapat berbagai macam iklan online, Shopee juga hadir 

disana untuk merebut perhatian masyarakat khusunya pengguna Youtube. 

Bahkan ia sering muncul tak hanya satu dua kali dalam sehari bahkan bisa 

lebih. Pengguna Youtube bisa semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, 

hingga dewasa. Sehingga ia menyasar di Youtube untuk memperlihatkan 

iklannya yang unik dan terbilang kreatif. Di media lain, yaitu media pemutar 

musik streaming (JOOX) Shoope kerap hadir juga. Karena media streaming 

bersifat online, tentu selalu ada iklan yang masuk ke dalam aplikasi tersebut.  

Iklan yang semakin luas cakupan medianya dan semakin tinggi 

frekuensi tayangnya memungkinkan penonton semakin sering menerima 

informasi iklan dan merasakan impresi iklan tersebut. Menurut Wahyu 

Arfianto dalam penelitian  Ray et al  menemukan bahwa pengulangan 



 

 
 

meningkatkan niat beli dalam iklan low-price convenience goods tetapi tidak 

untuk high-price shopping goods. Sedangkan print ads tidak memiliki positif 

efek terhadap kekuatan belief, attitude, ataupun purchase intentions. 

Pengulangan suatu pesan iklan merupakan suatu strategi untuk mendekati 

khalayak sasaran. Suatu pesan yang sama yang senantiasa diulang-ulang pada 

akhirnya akan berakibat diingatnya pesan tersebut. Wahyu mengutip hasil 

penelitian Firdausi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 

frekuensi pengulangan terhadap efektivitas iklan. Sedangkan Indriyanti dan 

Ihalauw menyatakan pengulangan pesan iklan cukup berpengaruh dalam 

menarik perhatian, menimbulkan rasa tertarik, keinginan dan mendorong 

konsumen untuk melakukan tindakan pembelian. Frekuensi yang tinggi jika 

tidak didukung dengan waktu penayangan yang tepat akan terasa sia-sia 

karena iklan tidak akan menjangkau segmen pasar  yang tepat.
51

 

Efektivitas iklan juga akan ditentukan dari sejauh mana reaksi 

responden terhadap iklan Shoope yang mereka gunakan. Bila pengguna 

aplikasi memperlihatkan reaksi menolak dan merasa sangat terganggu dengan 

adanya iklan yang terus menerus muncul di halaman aplikasi yang sedang 

mereka pakai, maka popularitas aplikasi akan mengalami penurunan dan iklan 

bersifat tidak efektif. Bila reaksi pengguna aplikasi tidak signifikan, dalam arti 

responden tidak keberatan banyak iklan muncul pada halaman aplikasi yang 

mereka gunakan, tetapi juga tidak meng-klik iklan dan hanya meneruskan 

pemakaian aplikasi, maka popularitas aplikasi tidak terpengaruh tetapi 
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pemasangan iklan masih terhitung tidak efektif. Sedangkan bila responden 

bereaksi positif dengan merasa tertarik saat melihat iklan yang muncul pada 

aplikasi, lalu meng-klik iklan tersebut untuk melakukan pembelian lebih 

lanjut, maka penayangan iklan Shopee telah berjalan efektif. 

Keefektifan tersebut bisa dilihat dari pola aktifitas masyarakat dalam kaitan 

penggunaan media itu sendiri, variasinya kini mengalami perubahan signifikan. 

Kalau pada awalnya penggunaan media sosial hanya sebatas penggunaan pada 

jenis media konvensioanal seperti majalah, surat kabar dan lain sejenisnya, kini 

merambah pada media inkonvensional  atau internet, terkait ini, apabila kalau 

sebelumnya khalayak hanya sebagai pengguna yang relatif pasif, maka kini 

penggunaan internet serta fasikitas yang dihadirkan Shopee dimungkinkan 

menjadi pengguna yang relatif aktif melalui saluran-saluran yang tersedia. Sejalan 

dengan peluang dimaksud, variasi penggunaan content pun menjadi transaksi 

terbuka untuk terjadi di kalangan khalayak.  

Sebagaimana media Sosial, yang meliputi Facebook, Twitter, dan My Face 

serta sebagainya, yang memberikan keleluasaan pada penggunanya untuk 

berbagi informasi pribadi dan melakukan percakapan. Transaksi yang mudah 

membuat sebagian masyarakat kini beralih bertransaksi jual beli secara online, 

karena caranya yang mudah dan tidak terlalu makan waktu dan biaya. Ia hanya 

perlu mencari barang yang diinginkannya melalui smartphone kemudian 

langsung bertransaksi bila barang yang di pilih sudah cocok. Ia tidak perlu 

pergi ke toko satu dan toko lainnya untuk mencari barang yang 

dibutuhkannya.  



 

 
 

Memang masyarakat membeli barang di Shopee bukan hanya karena 

butuh tetapi juga ketertarikannya dengan iklan yang unik serta hal menarik 

lainya seperti potongan diskon yang besar. Padahal media sosial yang sering 

digunakan masyarakat, Shopee hampir setiap hari hadir dan memberikan 

informasi seperti diskon bulanan, brand baru, dan masih banyak lagi. elian 

tertentu.  

Melihat apa yang dihadirkan Shopee menunjukan keefektifannya. Sebab 

selain ekonomis tetapi juga terdapat unsur efisien. Pertama, sisi ekonomis dari 

Shopee adalah kemudahan informasi yang didapat oleh pengguna media sosial 

tidak membutuhkan biaya banyak. Sehingga hal itu mendorong pelaku 

konsumen setelah melihat iklan Shopee tertarik untuk melakukan transaksi. 

Kedua efisien, media sosial yang hampir semua masyarakat menggunakanya, 

Shopee hadir pada setiap media sosial sehingga sangat efisien dalam 

memberikan informasi karena mudah diakses dibelahan wilayah dalam 

konteks geografis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Iklan Online Shopee 

mengenai bagaimana strategi iklan online yang dilakukan pihak Shopee 

sehingga iklannya bisa tersebar di media sosial atau internet. 

1. Penampilan iklan Shopee di media sosial secara visual dan audio sangat 

kreatif. Penampilan visualnya di desain dengan dominasi warna oranye 

dan putih, sedangkan audionya menggunakan lagu Baby Shark yang 

kemudian diganti liriknya, dikemas dengan isi pesan yang menarik yang 

dapat dipahami oleh berbagai khalayak. Di dalam iklan Shopee juga 

menggunakan endorser atau pendukung di iklan tersebut.  

2. Strategi iklan online Shopee menggunakan unsur Pemasaran Internet, 

Komunikasi Pemasaran, dan Efektivitas iklan internet. Shopee 

menyebarkan iklannya menggunakan pemasaran internet, dimana iklan 

tersebut tersebar di berbagai media dan internet. Kemudian 

mengkomunikasikan ide-ide pemasaran yang ditransformasikan dalam 

bentuk yang bisa menarik perhatian. Iklan tersebut terus ditayangkan 

hingga mendapat respon atau feedback dari khalayak. Melihat apa yang 

dihadirkan Shopee menunjukan keefektifannya. Sebab selain ekonomis 

tetapi juga terdapat unsur efisien. Pertama, sisi ekonomis dari Shopee 

adalah kemudahan informasi yang didapat oleh pengguna media sosial 



 

 
 

tidak membutuhkan biaya banyak. Sehingga hal itu mendorong pelaku 

konsumen setelah melihat iklan Shopee tertarik untuk melakukan 

transaksi. Kedua efisien, media sosial yang hampir semua masyarakat 

menggunakanya, Shopee hadir pada setiap media sosial sehingga sangat 

efisien dalam memberikan informasi karena mudah diakses dibelahan 

wilayah dalam konteks geografis.  

 

 

B. Saran  

1. Pada penelitian ini telah dideskripsikan tentang strategi Iklan Online 

Shopee di Media Sosial, maka saran penulis untuk penelitian selanjutnya 

dapat meneliti dan menjelaskan lebih jauh bagaimana strategi Iklan Online 

Shopee di Media Sosial. 

2. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan 

diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang sejauh mana iklan 

Shopee berkembang di ranah internet. 
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