
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi satelit yang sangat cepat dalam 

beberapa dekade terakhir, konsumen dihadapkan dengan berbagai kemudahan 

termasuk diantaranya kemudahan berbelanja (Joo dan Park 2008; Mafé et al. 

2007). Selain dipusat perbelanjaan atau toko, konsumen masa kini bisa melakukan 

aktivitas belanja dengan tetap berada di rumah atau lebih dikenal dengan istilah 

home shopping. Aktivitas home shopping dilakukan, antara lain melalui media 

stasiun TV yang menawarkan berbagai kebutuhan konsumen (Park et al. 2010; 

Lin 2010). 

Penjualan melalui TV Home Shopping (selanjutnya disebut THS), termasuk 

dalam kategori t-commerse (Creamer 2007). Cara berbelanja melalui THS ini 

sering disebut sebagai salah satu revolusi cara belanja dari konvensional menjadi 

nonstore retail (Wood 2015; Ha dan Chan 2012). Diduga revolusi belanja 

nonstore retail akan meningkat sebagai respon dari perubahan gaya hidup 

konsumen yang menginginkan kemudahan dan pelayanan yang lebih (Shaffer dan 

Easterling 2000; Lin 2010; Ridgway dan Kinney 2005). Program THS dinilai 

lebih mudah dan praktis (tanpa perlu keluar rumah) dibanding dengan belanja di 

toko konvensional. Konsumen cukup melihat iklan produk atau jasa di layar 

televisi dan pemesanan dilakukan melalui call center yang tertera pada layar TV 

(Clyde et al. 2008; Kacen dan Lee 2002). Cara pembayaran dibuat memudahkan 

konsumen, dengan alternatif transfer, kartu kredit, atau pembayaran ditempat 

(COD). Dalam waktu singkat, petugas pengiriman akan menyerahkan barang 

pesanan ke alamat konsumen (Intarto 2014). Cara berbelanja ini memberikan 

pengalaman baru bagi konsumen, karena menghemat waktu, biaya dan tenaga 

(Chen dan Tsai 2008) dan Perilaku belanja konsumen semakin berubah, dari 

sekedar mencari harga murah, menjadi faktor kenyamanan belanja (Lee et al. 

2012). 

Ditinjau dari sisi sebuah perusahaan TV, sebuah program THS selain 

mengisi waktu tayang, juga merupakan sebuah konsep bisnis baru yang dapat 

menjadi sumber penghasilan baru bagi perusahaan. Melalui program THS, 

perusahaan TV bertindak sebagai retailer dan penonton program menjadi 

pembelinya. Dalam perkembangannya, sebuah program THS selain diharapkan 

menjadi sarana penjualan, juga diharapkan dapat meningkatkan nilai sebuah 

merek (Intarto 2010). 

Perkembangan THS di Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh DRTV 

pada tahun 2001. Perkembangan yang pesat terjadi pada sekitar tahun 2009 saat 

MNC Group masuk THS dengan MNC Shop dan Emtek Group dengan OShop. 

Meskipun tergolong bisnis baru, pertumbuhan penjualan THS di MNC TV cukup 

pesat. pada 2013 naik 419% menjadi 262 milyar. Seperti juga di negara lain, THS 

merupakan salah satu kategori nonstore retail yang memiliki pertumbuhan sangat 

cepat selain e-commerce. THS diharapkan mampu merubah gaya belanja individu 

dan menciptakan peluang bisnis baru bagi layanan operator TV (Lin 2010) dimana 

THS bertindak sebagai retailer (Ha dan Chan 2001). Sampai saat ini, iklan produk 

melalui Televisi masih dianggap cukup efektif, karena memiliki beberapa elemen 

kekuatan sekaligus yaitu audio, visual dan gerak untuk mengkomunikasikan 
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produk (Omar et al. 2014). Dari hasil riset di 10 kota besar di Indonesia yaitu 

Jakarta dan Bodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, 

Palembang, Denpasar, Makassar dan Banjarmasi, diketahui penetrasi televisi 

mencapai hingga 95 persen, berarti mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan 

media televisi setiap hari (Nielsen 2014; Intarto 2014). Dengan penetrasi yang 

tinggi, maka di Indonesia THS juga memiliki peluang cukup baik dalam penjualan 

produk. 

Sebuah iklan di THS dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi belanja 

masyarakat yang  menonton, khususnya perilaku konsumsi masyarakat (Lin 2010). 

Perubahan perilaku konsumsi yang dapat disebabkan dari menonton iklan di TV, 

antara lain karena masyarakat memiliki informasi terhadap suatu barang ataupun 

jasa yang diiklankan. Mereka menjadi dapat memilih hal-hal apa saja yang dapat 

dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya  (Sumarwan et al. 2009). 

Tsai et al. 2010 menyatakan bahwa semakin banyak paparan iklan THS kepada 

konsumen, akan meningkatkan pengaruh kepada pembelian produk THS. Sebuah 

program THS yang baik adalah program yang mampu menarik perhatian, 

mendapatkan dan mendorong minat, membangkitkan keinginan, dan 

menghasilkan tindakan pembelian. Keberhasilan dan kegagalan program THS 

bergantung kepada seberapa baik iklan itu mampu berkomunikasi dengan 

konsumen.  

 

Perumusan Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan THS adalah biaya yang 

cukup mahal untuk menutup biaya produksi iklan dan sewa frekwensi. Apabila 

suatu program efektif dan tepat sasaran, maka angka penjualan akan meningkat 

dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya, bila program tidak 

tepat, maka akan merugikan perusahaan THS. Hingga saat ini, penjualan THS di 

Indonesia masih belum sesuai harapan.  Diduga penjualan THS di Indonesia saat 

ini masih sekitar US$ 2 milyar. Bagaimana program THS dapat efektif, tepat 

sasaran dan direspon positif oleh penonton? Bagaimana perilaku masyarakat 

dalam menonton THS? Apakah mereka sengaja menonton THS? Bagaimana 

pengaruh THS terhadap konsumen yang sudah/belum memiliki kebutuhan? 

Bagaimana pengaruh THS terhadap perilaku pengambilan keputusan pembelian?  

Penelitian mengenai peran iklan terhadap keputusan pembelian konsumen 

sudah cukup banyak dilakukan di berbagai industri di Indonesia. Namun demikian 

penelitian tersebut belum banyak dilakukan untuk industri THS di Indonesia. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempempelajari respon konsumen 

terhadap program THS adalah dengan model respon AIDA. Model AIDA ini 

menggambarkan sebuah tahapan proses keputusan konsumen menuju pembelian, 

yaitu: Awareness (Kesadaran), Interest (ketertarikan), Desire (Keinginan), dan 

Action (Tindakan). Dengan pemahaman yang tepat dapat menghasilkan  program 

pemasaran produk THS yang lebih terencana, efisien, efektif dan tepat sasaran. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengidentifikasi perilaku konsumen dalam menonton THS. 

2. Menganalisis pengaruh THS terhadap minat konsumen dalam membeli 

produk THS. 

3. Menghitung CRI akibat paparan THS 

4. Memberikan rekomendasi pengembangan program THS untuk meningkatkan 

penjualan. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan yang bergerak dalam industri TV Home shopping sebagai 

referensi dalam penyusunan strategi pemasaran 

2. Pemerintah, guna meningkatkan industri TV Home Shopping Nasional 

3. Bagi peneliti sendiri, sebagai sarana untuk pengembangan wawasan dan 

memberikan pengalaman praktis dalam melakukan riset di bidang pemasaran.  

4. Institusi pendidikan, sebagai referensi atau pembanding terutama untuk 

keperluan penelitian berikutnya yang terkait dalam bidang perilaku konsumen 

khususnya belanja melalui layanan TV Home shopping.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan kerangka pemodelan AIDA pada 

aspek Awareness, Interest, Desire, dan Action. Penelitian ini dilakukan di wilayah 

Jakarta, terhadap responden yang memenuhi kriteria yakni konsumen yang pernah 

melakukan pembelian produk TV Home shopping dalam kurun waktu 1 tahun. 

Penelitian ini dilakukan dengan memilih responden yang berada di wilayah 

Jakarta, dengan asumsi bahwa tidak ada perbedaan yang berarti pada karakteristik 

responden yang diamati dengan kota besar lain di Indonesia. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

 
Perilaku Pembelian 

 Perilaku pembelian adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau 

organisasi dalam semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 

menggunakan dan menghabiskan produk dan jasa. Perilaku konsumen 

dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor lingkungan, perbedaan individu, serta proses 

psikologis Sumarwan (2011); Salomon (2010). Perilaku konsumen akan 

diperlihatkan dalam beberapa tahap yaitu tahap sebelum pembelian, pada saat 

pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian konsumen akan 

melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Pada tahap 

pembelian, konsumen akan melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah 

pembelian, konsumen melakukan konsumsi (penggunaan produk), evaluasi 

kinerja produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan.atau  kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

menggunakan barang dan jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan 
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