
Bagaimana Hubungan Antara Terpaan Iklan Kosmetik Emina di YouTube dengan 

Motivasi Konsumen di Surabaya Untuk Membeli Produk Emina 

Oleh : Fitria Putri Ramadhani (071411531006) – AB 

Email : fitriputrird@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara terpaan iklan kosmetik Emina pada 

Youtube dengan motivasi konsumen perempuan Surabaya untuk membeli produk 

Emina. Peneliti ingin meneliti terpaan iklan karena masih sedikit penelitian 

mengenai efektifitas iklan di YouTube sehingga menjadi hal yang menarik untuk 

diteliti. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai 

hubungan antara terpaan iklan Emina pada YouTube dengan motivasi konsumen 

perempuan Surabaya dalam melakukan pembelian produk Emina Cosmetics. 

Penelitian ini menggunakan teori model komunikasi Stimulus-Organisme-Respon 

(SOR) dengan stimulus berupa terpaan iklan, organisme berupa konsumen 

perempuan Emina Cosmetics dan respon berupa munculnya motivasi membeli pada 

konsumen. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian 

eksplanatif. Dengan menggunakan metode survey, alat pengukurannya adalah 

kuisioner.  

 

Populasi penelitian adalah perempuan di Surabaya. Teknik pengambilan sampel 

Purposive Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Untuk mengetahui 

hasil korelasi antara variabel X (terpaan iklan) dengan variabel Y (motivasi 

pembelian) digunakan Product Moment Pearson. Diperoleh hasil terdapat 

hubungan bersifat positif dengan keeratan yang lemah artinya variabel X yaitu 

terpaan iklan pada Youtube mengalami penurunan, maka penurunan juga terjadi 

pada variabel Y yaitu motivasi konsumen. Variabel X yang memiliki indikator 

terkuat adalah durasi dengan nilai rata-rata yaitu 2,24 sedangkan variabel Y yang 

paling kuat menurut responden dalam penelitian ini  adalah motif rasional dengan 

nilai mean 3,46. 

 

 

Kata kunci : Terpaan iklan, Motivasi Konsumen, Media Sosial, YouTube. 
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PENDAHULUAN  

Penelitian ini menjelaskan hubungan antara terpaan iklan kosmetik Emina 

di YouTube dengan motivasi konsumen, yaitu pada remaja sekolah menengah 

keatas dan anak kuliah di Surabaya, untuk membeli produk Emina. Peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana hubungan terpaan iklan dan motivasi dikarenakan iklan 

sebagai alat komunikasi pemasaran seharusnya bertujuan untuk mempersuasi, 

menginformasi dan menjadi pengingat akan suatu produk (Kotler P., 1997). Iklan 

sebagai salah satu elemen bauran promosi IMC memegang peranan besar, tidak 

hanya dalam hal membangun brand relationship namun juga dapat membangun 

ekuitas merek dengan menciptakan brand image dan brand association melalui 

eksekusi iklan ke dalam benak konsumen. 

 

 

Gambar 1.1 Belanja Iklan Digital di Indonesia 

Sumber : 

https://www.statista.com/graphic/5/242843/digital-

ad-spending-per-internet-user-in-indonesia.jpg 

 

Pada tahun 2013 ini pengeluaran belanja iklan digital per pengguna di 

Indonesia sudah mencapai $18, meningkat 4,5 kali lipat dibanding pengeluaran 

pada tahun 2010. Menurut Achwin (2013), iklan digital yang dimaksud pada survei 

eMarketer tersebut termasuk iklan yang muncul pada komputer desktop maupun 

laptop serta perangkat model seperti ponsel dan tablet, dan mencakup semua format 

iklan pada berbagai platform tersebut, diantaranya SMS, MMS dan iklan berbasis 

https://www.statista.com/graphic/5/242843/digital-ad-spending-per-internet-user-in-indonesia.jpg
https://www.statista.com/graphic/5/242843/digital-ad-spending-per-internet-user-in-indonesia.jpg


pesan P2P. Untuk tahun 2016 diperkirakan belanja iklan digital per pengguna di 

Indonesia akan mencapai $39 yang berarti hampir 10 kali lipat dibanding belanja 

serupa pada tahun 2010. 

Kenaikan yang signifikan ini memberikan signal akan perkembangan dunia 

digital di Indonesia khususnya Internet Activity. Terdapat berbagai macam jenis 

iklan dari yang digital maupun non digital, mulai dari iklan cetak, radio, TV, 

billboard, internet, dan lain-lain. Beriklan di internet seperti di YouTube adalah 

salah satu cara beriklan digital yang paling popular di era zaman Media ini. 

Meskipun hampir sama dengan televisi yaitu lebih menekankan pada fungsi audio 

dan visual, namun YouTube tidak hanya sekedar memaparkan sebuah informasi 

saja, namun juga menjadi media yang membuka peluang bagi siapapun untuk 

berbagai informasi audio-visual.  

Seperti yang dikemukakan Ardianto dan Erdianto dalam Christian (2010) 

saat konsumen terterpa iklan terjadi proses kognitif atau pemikiran ketika 

membaca, melihat atau mendengar komunikasi (dalam bentuk iklan) tersebut. 

Proses kognitif atau pemikiran tersebut merupakan proses belajar dalam diri 

individu yang berdampak pada pembentukan persepsi atas iklan. Saat proses belajar 

dan pembentukan pesrsepsi inilah informasi-informasi terkait produk yang ada 

didalam iklan yang kemudian membentuk image serta identitas produk dalam diri 

konsumen atau khalayak iklan. Pada penelitian ini terpaan iklan akan diukur 

menggunakan 3 poin yaitu, frekuensi yang mewakili berapa  kali audiens melihat 

iklan produk Emina di YouTube dalam tiga hari, durasi yang mewakili berapa lama 

audiens setiap  kali melihat iklan produk Emina di YouTube (Wells, Burnet and 

Moriarty, 1996). Serta minat atau intensitas audiens saat melihat iklan produk 

Emina yang mendapatkan perhatian (Hawkins, and Coney, 1986). Lewat informasi-

informasi produk yang menjadi kebutuhannya sebagai individu. Dalam iklan online 

tersebut akan tercipta sebuah motivasi membeli 

Menurut Winardi (1980), terdapat beberapa pengaruh atau pertimbangan 

yang berbeda terkait munculnya motivasi membeli dalam diri individu yaitu motif 



produk, motif patronage, serta motif emosional dan motif rasional. Namun pada 

penelitian ini, peneliti tidak memilih motif emosional sebagai pengukur peneltian 

karena dirasa motif emosional kurang ada korelasi dengan iklan yang disajikan. 

Motif produk merupakan pengaruh-pengaruh yang menyebabkan seseorang 

konsumen memilih produk tertentu yang dipreferensi olehnya dengan produk lain. 

Motif patronage merupakan pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan 

konsumen membeli benda-benda pada toko atau perusahaan tertentu. Sedangkan 

motif rasional adalah pembelian yang dilaksanakan dengan pertimbangan rasional. 

Dari faktor-faktor tersebut berperan cukup besar karena dapat melatar belakangi 

dan menentukan motivasi untuk melakukan sebuah keputusan pembelian. 

Emina Cosmetics dipilih karena dinilai sangat proaktif dalam 

memaksimalkan penggunakan strategi IMC untuk progam pemasaran produknya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan bervariasinya program sales promotion yang 

dimilikinya. Produk Emina juga memberikan stategi komunikasi pemasaran yang 

kreatif dan variatif, baik untuk program promosi varian produk baru maupun promo 

gratis atau potongan harga (diskon) produk. Contohnya seperti yang saat ini sedang 

digalakkan saat ini di toko Guardian yang terdapat diskon bervariasi yaitu harga 

paket, diskon per items, dan diskon 25%. 

Sedangkan iklan YouTube Emina Cosmetics dipilih selain karena mulai 

berkembangnya zaman era media yang lebih praktis kini juga diminati oleh 

pengiklan atau produsen karena lebih murah daripada beriklan di media massa 

lainnya. Para produsen berlomba-lomba menemukan teknologi dalam dunia 

internet yang bisa mereka gunakan sebagai media untuk periklanan. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan sosial media (Hart, 2008) dalam Hadija (2012). 

Karena realitanya media YouTube saat ini telah bergeser dari yang awalnya dikenal 

sosial media, namun juga bertambah fungsi menjadi online marketing. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan kosmetik Emina yang memanfaatkan media YouTube 

sebagai online marketing produknya. Iklan YouTube Emina Cosmetics akan terus 

berubah dan terus bertambah seiring dengan munculnya produk baru dan promosi 

baru.  



Pun berbeda pula dengan penelitian terpaan sebelumnya dengan 

menggunakan media mainstream, bahwa pada penelitian ini menggunakan media 

Youtube. Perusahaan Emina Cosmetics memiliki cara yang unik untuk melakukan 

komunikasi pemasaran pada produknya yaitu pada iklan Emina di Youtube sering 

dijumpai responden ketika responden perempuan sedang menonton video tutorial 

makeup, review kosmetik, dan lain sebagainya biasanya iklan Emina terletak pada 

sebelah kanan video utama atau sebelah dari video list yang disarankan kepada 

pengguna, iklan dalam video hamparan (iklan ini ditutup dengan meng-klik (x) 

dibagian ujung kanan iklan), iklan dalam streaming true view (iklan ini berada 

ditengah atau di awal video yang sedang ditonton), atau men-search video iklan 

Emina Cosmetics dimana hal tersebut bisa masuk kedalam rekomendasi video yang 

biasa ditonton, sehingga memudahkan pengguna untuk mencari video Emina 

Cosmetics kedepannya. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe 

penelitian eksplanatif yang akan menjelaskan hubungan antara terpaan iklan 

YouTube produk Emina dengan motivasi konsumen Surabaya dalam melakukan 

pembelian produk Emina. Pengumpulan data akan mengunakan metode survey 

dengan instrumen kuesioner yang akan dibagikan pada responden yaitu konsumen 

yang memakai produk Emina di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah accidental sampling. Responden dalam penelitian ini adalah 

remaja perempuan dengan umur antara 15-23. 

 

PEMBAHASAN 

Pada indikator-indikator kedua variabel pada sub bab sebelumnya tersebut 

telah diuji menggunakan Tes Statistik Product Moment Pierce untuk melihat ada 

tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut serta bagaimana arah hubungan 

kedua variabel tersebut. Hasil korelasi antara terpaan iklan Emina Cosmetics di 

Youtube (X) dengan motivasi konsumen produk Emina di Surabaya (Y) dapat 

dilihat pada tabel 3.21 sebagai berikut :  

   



Tabel 3.21 Hasil Korelasi Hubungan Terpaan Iklan dengan Motivasi Konsumen 

Correlations 

  TOTAL_X TOTAL_Y 

TOTAL_X Pearson Correlation 1 .296** 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 100 100 

TOTAL_Y Pearson Correlation .296** 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : SPSS 17.00 

 

Setelah dilakukan perhitungan dari kedua variabel. Dapat terlihat bahwa 

terpaan iklan bila dilihat dari nilai koefisien korelasi atau KK dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara terpaan iklan Emina di Youtube dengan 

motivasi konsumen Surabaya Emina Cosmetics. Hubungan antar variabel 

dikatakan positif apabila Korelasi Koefisien juga bernilai positif. Yang 

sebagaimana bila melihat nilai keeratan dari hasil gabungan tabel di atas indikator 

terpaan iklan menempati kategori korelasi rendah atau lemah karena 0,20 < KK < 

0,40 yaitu dengan nilai angka sebesar 0,296.  

 Pada kedua variabel X yaitu terpaan iklan dan variabel Y motivasi 

konsumen terdapat hubungan, namun pada hubungan tersebut mengarah pada 

hubungan yang berbentuk positif. Hal ini juga bisa disebut bahwa terdapat 

hubungan antara terpaan iklan cosmetics Emina di Youtube dengan motivasi 

pembelian konsumen namun hubungan tersebut tergolong rendah atau lemah. 

Berikut tabel rekapitulasi nilai rata-rata setiap dimensi pada variabel penelitian ini: 

 

 



Tabel 3.24 Rekapitulasi Nilai Rata-rata setiap Dimensi pada Variabel 

Penelitian 

No Variabel 

Penelitian  

Dimensi Nilai 

Rata-

Rata 

Kategori Nilai 

1 Variabel X 

(Terpaan Iklan 

Youtube Emina 

Cosmetics) 

Frekuensi 1,07 Sangat Rendah 

2 Durasi 2.24 Rendah 

3 Intensitas 2,19 Rendah 

Nilai Rata-Rata Variabel X 1,83 Rendah 

4 Variabel Y 

(Motivasi 

Konsumen ) 

Motif Produk 3,17 Cukup  

5 Motif Patronage 3,61 Tinggi 

6 Motif Rasional 3,63 Tinggi 

Nilai Rata-Rata Variabel Y 3,40 Cukup / Netral 

 Sumber : Hasil Olahan Peneliti 

 

Berdasarkan tabel 3.24, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

variabel X (Terpaan Iklan Youtube Emina Cosmetics) sebesar 1,83 dengan 

kategori nilai rendah. Terdapat lima dimensi yang diukur pada variabel X 

yaitu frekuensi (1,07), durasi (2,24), dan intensitas (2,19). Dimensi durasi 

memiliki nilai rata-rata paling tinggi diantara dimensi lainnya pada variabel 

X (Terpaan Iklan Youtube Emina Cosmetics) yaitu sebesar 2,24. Sedangkan 

pada variabel Y (Motivasi Konsumen) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,40. 

Terdapat tiga dimensi yang diukur pada variabel Y yaitu motif produk 

(3,17), motif patronage (3,61), dan  motif rasional (3,63). Dimensi motif 

rasional meiliki nilai rata-rata paling tinggi diantara dimensi lainnya pada 

variabel Y (motivasi konsumen). Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi 

motif rasional menjadi faktor utama pengukuran pada motivasi konsumen 

Emina di Surabaya. 

 

A. Terpaan Iklan 

1. Frekuensi 

Dari hasil temuan data yang ada, menyebutkan bahwa 

responden paling banyak memilih pada kategori 1-3 kali sehari, 

hampir dari seluruh responden memilih kategori tersebut yaitu 94% 

(94 orang). Hal tersebut dapat digolongkan hasil temuan data 



indikator frekuensi pada variabel terpaan iklan di Youtube (X) yang 

tergolong cukup rendah. Namun hasil ini juga dapat disebabkan oleh 

berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor karakteristik 

responden penelitian. Dengan pernyataan tersebut dapat terlihat 

bahwa era new media saat ini cukup digandrungi oleh kaum 

mahasiswa termasuk mereka yang berusia 18-24 tahun. Menurut 

Tom Duncan dalam buku Periklanan: Komunikasi Pemasaran 

Terpadu karangan Morissan (2007) mengatakan bahwa  

perencanaan media adalah suatu proses pemilihan media yang 

bertujuan untuk menentukan bauran media dengan biaya yang 

paling efektif demi mencapai sebuah tujuan.  

Melihat data yang telah dipaparkan tersebut, dapat dilihat 

bahwa mayoritas responden menilai 1-3 kali frekuensi menonton 

iklan dalam satu hari yang termasuk dalam kategori rendah juga 

dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Karena dirasa beberapa 

konsumen belum men-subscribe akun Youtube official Emina 

Cosmetics sehingga bila ada video iklan terbaru, secara otomatis 

video tersebut juga tidak akan langsung masuk kedalam beranda 

Youtube milik pengguna. 

2. Durasi  

Melihat hasil temuan data peneliti  sebelumnya, diketahui 

bahwa hampir separuh jumlah responden penelitian ini mayoritas 

menonton iklan selama 1-7 detik dalam satu kali penayangan. Bila 

digolongkan dalam kategori, jawaban dari responden tersebut masuk 

kedalam kategori rendah bila dibandingkan kategori lainnya. Namun 

bila melihat rata-rata iklan Emina Cosmetics yang ada di Youtube 

memiliki durasi yang cukup singkat antara satu dan paling lama 

hingga 60 detik. Seperti contoh iklan yang telah dijelaskan oleh 

peneliti di Bab II, iklan tersebut memiliki durasi yang cukup singkat 

yakni hanya sampai 30 detik saja. Seperti hasil yang telah dilansir 

oleh www.metrotvnews.com terdapat survei yang telah dilakukan 

http://www.metrotvnews.com/


oleh perusahaan entertainment digital Defy mengenai durasi dalam 

beriklan, bahwa  menurut survei yang dilakukan remaja usia 13-24 

tahun tidak mau menonton iklan secara sembarangan.  

Karena informasi yang disampaikan iklan sudah cukup padat 

dan jelas sehingga informasi yang diberikan oleh iklan tersebut 

meski sampai detik ke tujuh, iklan tersebut sudah menyebutkan 

nama produk yang dipromosikan. Dengan adanya informasi yang 

diterima responden atau konsumen Emina Cosmetics seharusnya 

sudah dapat mengetahui produk yang ditawarkan oleh iklan tersebut. 

3. Intensitas 

Pada temuan data peneliti, memiliki jawaban dominan dari 

responden sebanyak 36% (36 orang) yang menyatakan bahwa 

melihat iklan sambil berkegiatan lain (makan, minum, mengobrol). 

Dan bila di kategorikan, hal tersebut termasuk kedalam kategori 

cukup tinggi meski menonton iklan sambil berkegiatan lain, karena 

dilakukannya hal tersebut juga dapat disebabkan oleh beberapa 

macam faktor. 

Teori psikologi umum juga merumuskan konsep persepsi 

selektif yang didasarkan pada perbedaaan kepribadian individu. 

Karena dari sertiap orang mengkonsumsi sebuah iklan berdasarkan 

kepentingan mereka masing-masing (Bestari, 2014). Apabila dilihat 

berdasarkan teori ini, munculnya intensitas oleh responden atau 

konsumen terhadap iklan Emina disebabkan karena iklan tersebut 

mampu menyuguhkan sesuatu yang dirasa sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan penonton. Namun dengan hasil dominan 

responden menjawab melihat iklan sambil berkegiatan lain 

menunjukkan bahwa konsumen kosmetik Emina menonton iklan 

tersebut hanya sekedar ingin mengetetahui saja terkait informasi 

produk yang disampaikan. 

 

 



B. Motivasi Konsumen 

1. Motif Produk 

Dari keenam item pertanyaan yang mewakili motif produk, 

item pernyataan nomer 7 yang memiliki jawaban dominan atau 

memiliki nilai rata-rata jawaban setuju paling tinggi (34%) diantara 

lima item lainnya oleh responden yaitu mengenai pernyataan setelah 

melihat iklan, responden ingin membeli produk Emina karena 

merasa Produk Emina sangat bervariasi atau banyak macam pilihan.  

Bila dianalisis hasil tersebut terjadi dapat disebabkan oleh 

karakteristik dominan responden penelitian yang merupakan 

mahasiswa yang memiliki uang bulanan 600.001 - 1.000.000 dan 

rata-rata berusia 18-24 tahun. Pernyataan tersebut dikaitkan dengan 

jenis perilaku yang dikemukakan Assael (2002) dapat dijelaskan 

bahwa remaja seringkali tidak loyal pada suatu merek, yang berarti 

mereka termasuk ke dalam perilaku pembelian yang mencari variasi. 

2. Motif Patronage  

Dari pernyataan yang terdapat dalam motif patronage yang 

sebagaimana hal tersebut perwakilan dari konsumen, motif 

patronage dalam segi harga menjadi segi yang memiliki nilai rata-

rata paling tinggi yaitu 3,93 dengan jawaban setuju dari responden. 

Porelahan hasil ini dapat diasumsikan bahwa konsumen Emina 

Cosmetics memiliki ketertarikan tersediri pada harga yang 

ditawarkan oleh perusahaan Emina.  

Para konsumen cenderung memilih produk dengan bebagai 

macam faktor diataranya adalah faktor dengan harga yang 

terjangkau. Jadi dengan faktor harga yang terjangkau memiliki 

hubungan yang erat terhadap keputusan pembelian. Menurut 

Nabban dan Kresnaini dalam Ghanimata & Kamal (2013) 

mengemukakan bahwa “terdapat kecenderungan bagi konsumen 

untuk memilih produk yang berkualitas sesuai dengan selera dan 

keinginan serta memiliki harga yang relatif terjangkau”. 



3. Motif Rasional 

Dari kelima pertanyaan diatas, item yang memiliki jawaban setuju 

tertinggi dari responden adalah pertanyaan nomer 16 yaitu 

responden sebanyak 3,78 apabila dibandingkan dengan kelima item 

pernyataan lainnya. Pernyataan itu menyatakan bahwa setelah 

melihat iklan Emina, konsumen ingin membeli produk Emina  

karena kemasan produk Emina yang menarik, praktis dan mudah 

dibawa kemana-mana. Menurut Raheem, Vishnu, & Ahmed (2014) 

dengan kemasan, peningkatan penjualan dapat meningkat dan 

pangsa pasar dan mengurangi biaya promosi dan pasar. Selain itu, 

Rundh (2005) (dalam Raheem, Vishnu, & Ahmed, 2014), 

menyatakan bahwa kemasan dapat menarik perhatian konsumen 

terhadap merek tertentu, meningkatkan citra, dan merangsang 

persepsi konsumen tentang produk.  

Kemasan menjadi salah satu bagian penting untuk tawaran 

ke pasar. Hal ini memperlihatkan bahwa iklan Emina Cosmetics 

dapat menyampaikan informasi visual mengenai kemasan produk 

Emina yang terlihat praktis, traveller, dan dikemas imut (girly) 

sehingga responden tertarik untuk membeli produknya. 

 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan perhitungan dari kedua indikator dari variabel X 

bila dilihat dari nilai koefisien korelasi atau KK dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan positif antara terpaan iklan di Youtube Emina di Youtube 

dengan motivasi konsumen Surabaya Emina Cosmetics. Terdapat hubungan 

diantara kedua variabel, namun pada hubungan tersebut mengarah pada 

hubungan yang berbentuk positif dikarenakan variabel X yaitu terpaan iklan 

di Youtube mengalami penurunan, maka penurunan terjadi pada variabel Y 

yaitu motivasi konsumen. Menurut artikel Jasa Olah Data Statistik 

(jasaolahdatajakarta.wordpress.com) korelasi positif adalah korelasi antara 

dua variabel atau lebih yang berjalan dengan satu arah, apabila terjadi 



kenaikan pada variabel X yang juga diikuti oleh variabel Y. Hal tersebut 

berlaku untuk kasus sebaliknya yaitu jika variabel X mengalami penurunan, 

maka penurunan juga akan terjadi pada variabel Y. Sedangkan bila dilihat 

pada penelitian ini, nilai keeratan dari gabungan tabel yang dimiliki atas 

kedua indikator dari variabel X dan variabel Y menempati kategori korelasi 

rendah atau lemah 0,20 = KK < 0,40 yaitu dengan signifikansi angka sebesar 

0,003. 

Dapat terlihat jelas bahwa hasil korelasi menunjukkan lemah atau 

rendah pada hubungan terpaan iklan di Youtube dengan motivasi 

konsumen. Korelasi menunjukkan angka yang positif, artinya korelasi 

menunjukkan arah yang satu arah pada hubungan antar variabel, artinya jika 

variabel 1 semakin rendah, maka variabel 2 akan semakin rendah pula. 

Dapat dilihat dari probabilitasnya dengan ketentuan hipotesis sebagai 

berikut : 

a. Ha : Jika signifikansi < (lebih kecil dari) 0,05 maka terdapat 

hubungan antara terpaan iklan di Youtube dengan motivasi 

konsumen. 

b. Ho : Jika signifikansi > (lebih besar dari) 0,05 maka tidak 

terdapat hubungan antar antara terpaan iklan di Youtube dengan 

motivasi konsumen. 

 

Dari hasil olah data yang dilakukan terdapat angka probabilitas 

hubungan antara variabel “Terpaan iklan di Youtube Kosmetik Emina di 

Youtube” dengan “Motivasi Konsumen” adalah sebesar 0,293 dengan 

signifikansi 0,003, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara terpaan 

iklan di Youtube dan motivasi konsumen signifikan tetapi memiliki 

kekuatan hubungan yang lemah/rendah. Melihat dari hasil tersebut bila 

dikaitkan dengan Ho dan Ha, maka hasilnya adalah Ha diterima. Dimana 

hal tersebut dibaca Ha terdapat hubungan antara terpaan iklan di Youtube 

kosmetik Emina dengan motivasi konsumen perempuan Surabaya untuk 

membeli produk Emina.  



Menurut data yang dilansir dari https://id.techinasia.com mengenai 

seberapa efektif iklan dalam bentuk video mengatakan bahwa, iklan 

berbentuk video masih dianggap mengganggu user experience. Alasan 

terbesarnya adalah karena pesan yang disampaikan video sangat linear. Ini 

membuat usaha untuk menarik perhatian pengguna menjadi lebih besar. 

Masalah terjadi ketika audiens mengeklik tombol “Skip Ad” sebelum pesan 

dalam iklan berhasil disampaikan. Sebuah studi dari Visible Measures 

mengklaim bahwa dua puluh persen pengguna meninggalkan video dalam 

waktu sepuluh detik atau kurang. Ini menuntut para pengiklan untuk dapat 

menyampaikan pesan mereka dengan lebih singkat. Google Adwords is 

inferior to Bespoke Video Advertising not only because of the low 

engagement advertisers receive from it, but because 50% of the can skipped. 

We’ve all been there, we click on a Youtube video and then an intruisive 

advertisement pops up, we see the “skip ad” button and we click it (Cullen, 

2014).  

Seperti pada halnya platform video seperti Vimeo dan YouTube 

yang memiliki iklan yang tidak bisa dilewati. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

jauh lebih mengganggu dibanding iklan dalam bentuk lain, karena video 

menyita waktu lebih banyak daripada banner ad. Sistem berlangganan 

tanpa iklan, seperti yang ditawarkan YouTube Red dan juga adSense 

mengambil keuntungan dari ketidaknyamanan penonton hal tersebut yang 

membuat penonton terasa enggan ketika menonton video online. Tak hanya 

itu, survei yang telah dilakukan oleh Nielsen (http://www.nielsen.com)  

memaparkan bahwa perkembangan format online tidak mengikis 

kepercayaan pada saluran berbayar tradisional (offline). “TV masih 

memberikan jangkauan tertinggi yang tidak dapat ditiru, yang dapat 

mencapai hingga hingga 85-90%.” kata Johnson. Meskipun iklan digital 

dapat menyajikan keuntungan yang besar seperti kampanye yang terfokus, 

dapat disesuaikan untuk di dalam pesawat (in-flight) dan dapat disesuaikan 

dengan pilihan kreatif lainnya, beralih sepenuhnya dari TV ke digital 

merupakan langkah yang sangat berani untuk para pemasar. 

https://id.techinasia.com/
http://www.visiblemeasures.com/2010/09/29/benchmarking-viewer-abandonment-in-online-video/
http://www.nielsen.com/


Melihat iklan kosmetik Emina yang hanya mempromosikan video 

iklannya di media online Youtube dan Instagram saja. Hal tersebut 

memberikan respon konsumen yang dianggap kurang terterpa iklan dari 

Emina Cosmetics di Youtube tersebut. Bahwa ternyata memungkinkan 

terjadi meski hasil penelitian ini nilai keeratannya lemah/rendah, namun 

berbeda dengan penelitian terpaan dengan menggunakan media 

mainstream, bahwa pada penelitian ini menggunakan media Youtube. 

Sangat disayangkan karena Emina Cosmetics tidak menggunakan media 

iklan konvensional yaitu televisi, yang sebagaimana beriklan dengan 

menggunakan televisi di Indonesia masih bisa dibilang ampuh sebagai 

media promosi. Televisi sebagai media iklan sangat mendukung tugas dan 

fungsi dari sebuah iklan di Indonesia karena televisi masih merupakan 

media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehingga 

memiliki cakupan audience-nya lebih besar diantara media massa lainnya.  

Namun seyogyanya faktor utama penyebab meningkatnya 

profitabilitas sebenarnya bukan market share, melainkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan efesiensi dengan memanfaatkan learning 

curve sehingga perusahaan berhasil bekerja dengan biaya rendah (Bintari, 

2009:9). Skeptisme terhadap iklan tidak terbukti muncul dalam kasus iklan 

kosmetik Emina dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Apabila menilik 

dari hasil penelitian ini, faktor tersebut sebagian besar datang dari isi pesan 

dalam iklan yang kemudian didukung oleh karakter masyarakat Indonesia 

sendiri. Iklan kosmetik Emina, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, 

selalu inovatif sehingga membawa nilai kebaruan serta kreatif di dalamnya.  

Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa setelah melihat Emina 

Cosmetics di Youtube, muncul motivasi untuk membeli dari konsumen 

Emina Cosmetics Surabaya sebagai komunikan. Motivasi pembelian 

tersebut merupakan bentuk efek yang terarah, segera dan langsung terhadap 

komunikan. Pun didalam penelitian ini peneliti ingin mebuktikan mengenai 

marketing yang selalu bertanya apakah kontribusi yang dilakukan dari 



komunikasi pemasaran terhadap pembelian. Berbeda dari pemasaran yang 

bukan sekadar kegiatan berjualan tetapi merupakan kegiatan yang 

berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Namun 

pada komunikasi pemasaran menurut Kotler & Keller (2009) (dalam 

rangkuti, 2017), menekankan komunikasi pemasaran menjadi sarana 

perusahaan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung, tentang produk dan merek yang 

dijual. Intinya komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan 

dan mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat 

dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.  

Melihat penelitian ini memiliki hubungan yang kurang erat disini 

peneliti menemukan bahwa pertentangan mengenai komunikasi pemasaran 

memanglah benar adanya. Karena komunikasi pemasaran tidak 

berpengaruh pada keputusan pembelian atau bahkan terhadap motivasi 

pembelian. Karena komunikasi pemasaran hanya mempengaruhi brand 

image, loyalitas, presepsi dan pembentukan citra dari perusahaan yang 

bersifat longtrem tidak pada shortrem yang lebih ke arah penjualan maupun 

motivasi pembelian. Hasil uji korelasi pada penelitian ini yang 

membuktikan adanya hubungan positif antara terpaan iklan pat Emina 

Cosmetis di Youtube dengan motivasi konsumen Surabaya dalam membeli 

produk Emina juga menunjukkan bahwa teori komunikasi dasar  S-O-R 

cukup dapat digunakan untuk melihat terpaan iklan di Youtube suatu 

produk. Sehingga hasil dari penelitian ini pun sesuai dengan hipotesis awal 

peneliti bahwa terdapat hubungan meski lemah/rendah antara terpaan iklan 

Emina Cosmetics di Youtube dengan motivasi konsumen perempuan 

Surabaya untuk membeli produk Emina. 
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