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Latar Belakang 

Di era digital ini perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media, sebut saja 

new media atau orang juga sering menyebutnya media onlineatau orang lebih akrab lagi 

menyebutnya dengan istilah internet, media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media 

ini juga disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi 

pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, new media mengalahkan berbagai media 

yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi.Istilah 

new media muncul pada akhir abad 20, istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru 

yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Dalam kurun waktu 

beberapa tahun belakangan ini new media diramaikan oleh fenomena munculnya situs jejaring 

sosial, situs ini menyediakan tempat didunia maya untuk membangun suatu komunitas jejaring 

pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia.Perkembangan teknologi 

informasi yang terjadi memunculkan istilah E-Commerceyaitu proses pembelian dan penjualan 

produk,jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakanjaringan 

komputerdanjaringan yang digunakan adalahjaringaninternet(Morissan, 2010:336). 

2Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah 

gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa.Media interaktif memungkinkan 

terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan 

memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga (real time) (Morissan, 2010:24). Kemampuan 

interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook dan jejaring sosial lain, ini lah 

yang membuat media online lebih unggul lagidibanding media tradisional yang hanya bersifat 

satu arah dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Sedangkan media jejaring sosial seperti 

Facebook mampu memberikan feedbacksecara langsung sehingga tercipta komunikasi antar 

pribadi.Facebook begitu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang populer ini 

merupakan nilai tambah bagi Facebook yang lengkap dengan fitur chatting dan status pengguna 

aktif menjadi fasilitas yang mampu menghidupkan situs jejaring sosial ini, dengan fitur chatting 

ini pengguna Facebook dapat berinteraksi dua arah secara langsung dan fitur pengguna aktif 

adalah untuk mengetahui teman-teman yang sedang online. Dengan situs jejaring sosial 

Facebook beberapa hal yang tidak mampu dilakukan oleh situs jejaring lainya Facebook mampu 

melakukannya karena Facebook dibekali dengan fitur-fitur canggih dan lebih aman, mulai 



berbagai informasi, berbagi foto, berbagai video dan banyak lagi hal-hal menarik lainnya. 

Bahkan para pengguna yang sedang giat dalam melakukanpromosi produk dan jasa atau sedang 

melakukan kegiatan komunikasi pemasaran Facebook menjadi salesyang handal dalam 

membantu pengenalan produk dan jasa yang ditawarkan (Madcoms, 2010:1) 

3Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya orang yang mengakses Facebook dan karena 

jangkauan Facebook yang luas dan diakses kapanpun dan dimanapun selain dapat diakses 

dengan perangkat komputer Facebook juga diaskes lewat ponsel ataupun tablet, oleh karena itu 

Facebook dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran yang sangat efektif dan sangat 

efisien.Buck Photograhy merupakan salah satu pelaku usahapemotretan yang memanfaatkan 

Facebook sebagai media komunikasi pemasaran jasanya.Bermacam-macam strategi dilakukan 

untuk mempertahankan eksistensi dalam persaingan industri fotografi yang saat ini dipandang 

pasar yang sangat potensial dalam usaha mempromosikan jasa secara meluas.walaupun 

belumterlalu besar, namun Buck Photography telah cukup dikenal oleh khalayak ini terbukti dari 

pencapaian sejumlah 1.428penggunafacebook telah menyukai halaman Buck Photography 

terhitung pada tanggal 19 Mei 2015 dan bagi beberapa orang yang sebelumnya telah 

menggunakan jasa Buck Photograhy, mereka sering menjadikan Buck Photography sebagai 

rekomendasi jika teman, saudara, atau kolega nya ingin mengabadikan moment spesial mereka 

lewat fotografi. Itu dikarenakan para klien banyak yang merasa puas akan hasil dan pelayanan 

yang dilakukan Buck Photography, sehingga para klien tidak segan-segan untuk menggunakan 

jasa Buck Photography lagi dan tidak segan pula untuk merekomendasikan Buck Photography 

kepada kerabat mereka. Strategi promosi Buck Photography sering mengadakan promo saat-saat 

tertentu misalnya saja promo di bulan Ramadhan, selain itu juga tersedia berbagai paket hemat 

dalam proses pemotretan, Buck Photography juga merangkul  

4beberapa orang yg bertugas me-make upklien dan menyediakan busana pengantin sebagai 

properti untuk prewedding, dan saat mendekati masa kelulusan sekolah, Buck Photography juga 

menawarkan promo untuk pemotretan dan desain Year Book.Di Sukoharjo pada khususnya dan di 

Surakarta pada umumnya, sudah banyak sekali jasa pemotretanyang muncul, karena bidang jasa 

pemotretan ini dianggap sebagai pasar yang potensial dan tingginya permintaan jasa pemotretan 

ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi di bidang fotografi. Oleh karena itu 

para fotografer dituntut untuk selalu belajar mengasah kemampuannya agar tetap produktif dan 

selalu kreatif demi memuaskan para klien, dan melakukan upaya-upaya dalam menerapkan 



strategi-strategi pemasaran jasa mereka.Banyak pengusaha yang memulai usahanya karena mereka 

mengetahui kesempatan yang sangat baik. Jadi dapat dikatakan bahwa pengusaha itu mempunyai 

tujuan atau melakukan sesuatu karena adanya sesuatu (Swastha,1990:55).Buck Photography 

sendiri memahami hal tersebut dengan kejelian dalam memanfaatkan sebuah kesempatan yang ada 

karena di kabupaten Sukoharjobelum banyak jasa pemotretan yang mengelolasecara profesional, 

kebanyakan masih freelancebelum memiliki studio foto dan jugabelumbanyak melayani 

pemotretan Conceptual Photographydan videography yang dipromosikan melalui akun fanpage 

facebook. 5 Konseptual yang dimaksud adalah Buck Photography melayani pemotretan dengan 

penggunaan konsep dalam perencanaan tujuan foto dibuat atau digunakan, konsep foto tersebut 

dimulai dari pemilihan subjek yang difoto, properti yang dipakai, dan lingkungan sebagai 

background pendukung. Hal tersebut bermakna menciptakan foto atau making a phototerhadap 

realitas yang dikonstruksi.Para klien bisa berkonsultasi atas perencanaan konsep pemotretan yang 

nantinya akan dilakukan, selebihnya Buck Photography yang akan mengatur keinginan dari klien 

tersebut, termasuk menyediakan seluruh properti-properti yang akan mendukung konsep 

pemotretan yang telah disepakati oleh kliennya itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tinjauan pustaka 

Tipe Perilaku konsumen dalam era digital 

 Menurut Assael dalam Simamora (2001) bahwa ada 4 (empat) tipe perilaku pembelian 

konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek 

sebagai berikut :1.Perilaku membeli yang Rumit (Complex Buying Behaviour)Perilaku membeli 

yang rumit membutuhkan keterlibatan tinggi dalam pembelian. Perilaku ini menyingkapkan 

adanya perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini 

terjadi pada waktu membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, berisiko dan dapat 

mencerminkan dari pembelinya, seperti mobil, televisi, pakaian, jam tangan, komputer 

pribadi,dan lain-lain.Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus belajar untuk mengetahuinya, sehingga pemasar harus menyusun strategi untuk 

memberikan informasi kepada konsumen tentang atribut produk, kepentingannya, tentang merek 

perusahaan, dan atribut penting lainnya.2.Perilaku Membeli untuk Mengurangi Ketidakcocokan 

(Dissonance Reducing Buying Behaviour)Perilaku membeli mempunyai keterlibatan yang tinggi 

dan konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek.Perilaku membeli ini 

terjadi untuk pembelian produk yang mahal, tidak sering dilakukan, berisiko, dan membeli 

secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. Contoh, karpet, keramik, pipa PVC, 

dan lain-lain.  

Pembeli biasanya mempunyai respons terhadap harga atau yang memberikan 

kenyamanan. Konsumen akan memperhatikan informasi yang mempengaruhi keputusan 

pembelian.3.Perilaku Membeli Berdasarkan Kebiasaan (Habitual Buying Behaviour)Dalam hal 

ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan 

terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi 

karena konsumen sudah mengenal produk tersebut. Setelah membeli produk tersebut konsumen 

tidak mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut. Perilaku ini biasanya 

terjadi pada produk-produk seperti gula, garam, air mineral dalam kemasan, deterjen, dan lain-

lain.Pemasar dapat membuat keterlibatan antara produk dan konsumennya, misalnya dengan 

menciptakan produk yang melibatkan situasi atau emosi personal melalui iklan.4.Perilaku 

Membeli yang Mencari Keragaman (Variety Seeking Buying Behaviour) Perilaku ini memiliki 

keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen 



berperilaku dengan tujuanmencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku 

ini bukan merupakan suatu yang mutlak. Sebagai market leader, pemasar dapat melakukan 

strategi seperti menjaga agar jangan sampai kehabisan stok atau dengan promosi-promosi yang 

dapat mengingatkan konsumen akan produknya. Perilaku pembeli yang mencari keragaman 

biasanya terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harganya murah dan konsumen sering 

mencoba merek-merek baru. 

 

Stimuli Pemasaran  

Stimuli PemasaranStimuli pemasaran dapat dilihat dari bauran pemasaran yang meliputi: 

(Kotler, 2000; 34) a.ProdukKebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. 

Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya perusahaan 

dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera 

konsumen.b.HargaHarga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup 

penting, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan misalnya karena 

perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi, dan 

pomosi. Meskipun disangkal bahwa suatu tingkat harga harus dapat menutup biaya bauran 

pemasaran. 

Promosi Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling 

agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi. Promosi 

adalah (1) arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran, (2) semua jenis 

kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Dari pengertian tersebut maka 

promosi merupakan usaha penciptaan pertukaran atau dorongan permintaan. Promosi dapat 

dilakukan melalui metode periklanan, promosi penjualan, petugas penjualan dan 

publisitas.c.Saluran distribusiPendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses 

pengembangan pemasaran, untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan khususnya 

yang menyengkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh sebelum prosuk selesai, manajemen 

harus menentukan metode apa yang akan didayagunakan untuk mengantarkan produk ke 

pasar.(Kotler, 2004: 309) 

 

 



Pembahasan 

Internet dan smartphone sudah terbukti berhasil menjadi stimulan dan memberi pengaruh pada 

perubahan perilaku konsumen,pada saat sebelum terjadi nya evolusi teknologi semuanya serba 

manual. Bukan berarti manual itu jelek, melainkan produktivitas tidak bisa maksimal. Sebelum 

manusia mengenal smartphone dan internet, semua aktivitas berbelanja yang kita lakukan masih 

konvensional seperti mendatangi pasar tradisional atau pasar swalayan menawar harga jika ada 

kekeliruan barang bisa langsung ditukar tidak menunggu hari-hari lainnya. Tetapi sejak adanya 

kehadiran smartphone dan internet kita bisa berbelanja ketika kita berada di kantor, tanpa harus 

beranjak dari kantor tersebut. 

 

 

A. Karakteristik Konsumen Generasi Digital 

 

a. Ketika konsumen punya segudang info sebelum membeli, Untuk membandingkan sebuah 

produk, konsumen tidak perlu lagi datang dari satu toko ke toko lain, atau dari menghubungi satu 

penyedia jasa ke yang lainnya. Konsumen bisa memantau dari rumah mereka tanpa perlu ribet ke 

toko offline nya, dengan membuka mesin pencari (searching) para konsumen dapat 

membandingkan produk apapun tanpa diketahui oleh pembuat produk atau penjual. Ini era baru 

di mana, bisa jadi konsumennya lebih pinter dibandingkan tim penjualan perusahaan. 

 

 

b. Konsumen yang mengagungkan hipster dan anti mainstream, dan enggan menggunakan 

produk populer 

 

Generasi digital ingin tampil unik dan beda, menjadi pelopor dan trend setter di lingkungannya. 

Mereka akan merasa bangga kalau punya selera yang beda. Mereka yang jadi pusat perhatian 

adalah mengkonsumsi brand yang justru temannya ngga tahu, travelling yang keren itu, ke 

tempat yang tidak biasa, dan belum banyak turisnya. Biasanya ingin membagikan pengalaman 

nya bahwa mereka pernah lebih dulu mendapat barang yang langka karena bisa menjadi bahan 

contoh kepada orang lain bahwa dia mengikuti perkembangan yang ada saat ini. 



 

 

c. Konsumen yang lebih memilih menyewa, dibandingkan membeli 

Generasi digital juga ditandai dengan sebuah perilaku baru, yaitu dengan memilih menyewa dari 

pada merogoh kantong lebih dalam karena sebagian besar mereka menggunakan barang yang 

disewa untuk keperluan tertentu dalam waktu jangka pendek bukan yang digunakan secara terus 

menerus kedepannya. Oleh karena itu, untuk menghemat dan lebih efektif prioritas membeli 

berkurang dengan adanya persewaan karena bisa membuat generasi saat ini mudah memperoleh 

meskipun kekurangan dana yang dimiliki. 

 

d. Konsumen yang mementingkan pengalaman, dan story telling dalam memilih produk 

konsumen biasanya memilih produk juga dari mulut ke mulut atau rekomendasi dari teman atau 

orang lain, saat orang lain memberikan rating yang baik pada produk yang dijual maka bisa 

mempengaruhi konsumen baru yang akan membeli untuk mencari barang sama dari orang yang 

merekomendasikan. Banyak yang mencari pengalaman orang lain dan kemudian bertanya kesan 

apa saja yang diperoleh setelah mendapat pelayanan ataupun produk yang sudah dibeli karena 

konsumen yang baru tidak ingin mendapatkan ekspektasi rendah setelah membayangkan barang 

yang akan dilihat biasanya bagus tetapi setelah di datangi lain saat di postingan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Perkembangan Perilaku Konsumen di Era Digital 

• Awal perilaku Konsumen online 

Pada awalnya bisnis online belum berkembang seperti saat ini, karena terjadinya kemajuan 

teknologi terutama internet, semua mulai melirik bisnis yang dijalankan secara online. 

Termasuk konsumen yang beralih menjadi pembeli online dengan menyesuaikan kemajuan 

yang terjadi. Awalnya pasti belum terbiasa dengan adanya toko online atau semacamnya, 

yang biasanya harus membeli pergi ke toko kini hanya bisa dirumah saja tanpa berkeringat 

untuk mendapatkan barang yang diminati. Tetapi lambat laun konsumen bisa menyesuaikan 

dan beradaptasi dengan cepat, hal ini juga didukung dengan adanya smartphone yang hampir 

semua orang dari seluruh kalangan dari anak kecil hingga orang tua memilik gadget. Adanya 

gadget mempermudah kegiatan proses jual-beli online apalagi saat ini banyak forum berbasis 

online antara lain shopee, lazada, tokopedia dan lainnya. 

 

• Perkembangan perilaku konsumen Online 

Setelah memasuki pengenalan bisnis online, semua orang dituntut mengikuti perkembangan 

yang ada. Saat pertama muncul bisnis online hampir semua konsumen mengalami 

kebingungan karena merasa belum terbiasa dibandingkan keadaan sebelumnya yang 

langsung pergi ke toko ataupun store nya. Dengan adanya kemajuan teknologi, konsumen 

bisa cepat beradaptasi yang dari tidak bisa sama sekali menjadi pelanggan tetap bisnis online. 

Sekarang banyak yang bisa dilakukan untuk menarik minat konsumen dengan memberikan 

diskon menarik misalnya gratis ongkos kirim dan lainnya. Hal itu meskipun terlihat sepele 

bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mendapat konsumen apalagi di Indonesia dimana 

orang nya yang sangat suka dengan adanya diskon ataupun potongan harga untuk suatu 

produk yang dijual. Saat ini bisnis online bisa menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan 

sehari-hari tanpa harus membangun toko atau menyewa ruko, semua bisa berjualan dan 

bertransaksi dengan mudah dengan ada nya forum jual-beli online yang menjamur di media 

sosial. 

 



 

Kesimpulan 

Perkembangan perilaku konsumen di era digital ini merupakan suatu proses yang berkaitan erat 

dengan proses pembelian atau penjualan online suatu produk atau jasa. Karakteristik Konsumen 

Generasi Digital. Digitalisasi bukan hanya mengubah lanskap pemasaran dalam artian kanal untuk 

berkomunikasi. Era digital juga mengubah karakter dan perilaku konsumen, yang besar dan lahir 

di era ini. Untuk membandingkan sebuah produk, konsumen tidak perlu lagi datang dari satu toko 

ke toko lain, atau dari menghubungi satu penyedia jasa ke yang lainnya. Mereka menggunakan 

mesin mencari, meminta rekomendasi dan konfirmasi di media sosial ke teman-temn yang 

dipercaya. Konsumen yang mengagungkan hipster dan anti mainstream, dan enggan menggunakan 

produk populer. Generasi digital ingin tampil unik dan beda, menjadi pelopor dan trend setter di 

lingkungannya. Mereka akan merasa bangga kalau punya selera yang beda. Konsumen yang lebih 

memilih menyewa, dibandingkan membeli. Generasi digital juga ditandai dengan sebuah perilaku 

baru. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang terobsesi dengan memiliki dan mengkoleksi 

mulai dari CD, buku, mobil, DVD dan mungkin properti. Konsumen yang mementingkan 

pengalaman, dan story telling dalam memilih produk. Ini generasi yang mementingkan 

pengalaman dalam mengkonsumsi, dan cerita dibalik sebuah produk. Mereka menghargai 

pengalaman unik, yang ditawarkan oleh sebuah barang atau jasa. Mereka tidak perlu brand yang 

populer, tapi ingin tahu cerita dibalik layar visi dari produk ini. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi belanja melalui media internet. Kelengkapan Informasi: konsumen dapat 

berinteraksi dengan situs penjual unutk mencari informasi, produk atau jasa yang benar-benar 

konsumen inginkan, kemudian memesan atau men-download informasi di tempat. Waktu, 

Konsumen dapat memeriksa harga dan memesan barang dagangan selama 24 jam sehari dari mana 

saja. Kepercayaan konsumen: efek penyesalan dan kekecewaan pembelian terhadap evaluasi 

pemilihan berikutnya, kejadian-kejadian dan tindakan konsumen yang mengawali perilaku 

membeli sebenarnya, keamanan pengiriman barang, kerahasiaan data-data pribadi termasuk 

penggunaan kartu kredit.  
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