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MOTTO 

 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(QS Al-Baqarah 286). 

 
 

We will never know the real answer before we try. 

 

 
Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak 

 

-Albert Einstein- 
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ABSTRACT 

 

In the current era of globalization, various media can be used as a medium for 

sharing information. One of the media that is often used is Instagram. Various accounts 

were created with specific purposes, such as the @yogyadiskon account which has 

55,100 followers with the aim of providing information about the latest promotions or 

discounts in the city of Yogyakarta. The selection of this Instagram account is 

considered quite suitable in terms of sharing information. In addition to being practical 

in its use, moreover, it's quite effective and in great demand, it is seen by the very active 

Instagram users. The purpose of this study was to determine the magnitude of the 

influence of the Instagram account @yogyadiskon on buying interest/intention. The 

theory used in this study is Theory Reasoned Action, this theory is structured using the 

basic assumption that humans behave intentionally and consider all available 

information. The method used in this research is a quantitative approach to the survey 

method. The data collection technique uses primary data which in this study were 

obtained from followers of the @yogyadiskon Instagram account through 

questionnaires. The results of this study indicate that uploading the Instagram account 

@yogyadiskon affects buying interest/intention by 50.8%, while the remaining 49.2% 

is caused by other factors outside of this study. 

Keywords: Instagram account upload, buying interest, followers. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini teknologi semakin berkembang canggih, salah satunya yaitu 

dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi dimana media massa ataupun 

media baru sangat mempengaruhi pengelolaan informasi. Internet menjadi 

salah satu sumber informasi yang lebih efisien sehingga hampir digunakan 

disemua kalangan. Salah satu bagian dari internet adalah media sosial. 

Perkembangan media massa pada saat ini banyak membantu dan juga 

mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dalam era global saat ini teknologi 

berkembang semakin pesat yang kian memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh informasi secara cepat dan mengikuti perkembangan tentang 

berbagai hal. Media massa, seperti halnya pesan lisan dan isyarat sudah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari komunikasi antara manusia satu dengan yang 

lainnya. Pada hakikatnya media adalah perpanjangan lidah dan tangan yang 

berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur 

sosialnya (Rivers, 2004: 27). 

Media sosial merupakan sarana hubungan sosial secara online yang 

terhubung melalui koneksi internet. Kehadiran media sosial tentunya 

memudahkan para penggunanya untuk saling berkomunikasi, beinteraksi, 
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mengirim pesan dengan sangat mudah dan cepat walaupun terhambat jarak 

yang jauh. Media sosial cukup membawa pengaruh bagaimana khalayak 

melihat sebuah peristiwa, informasi maupun sebuah produk yang diiklankan 

didalamnya. Efek samping yang tidak direncanakan dan telah diterima sebagai 

suatu hal yang wajar adalah sosialisasi kebiasaan (Denis Mc. Quail, 2005). 

Banyak media sosial yang digunakan oleh masyarakat diantaranya yaitu 

youtube, whatsapp, facebook, instagram dan lain-lain. Diantara banyak media 

sosial tersebut, instagram menduduki posisi ke empat sebagai platform media 

sosial yang banyak digunakan. 

Gambar 1. “Presentase pengguna internet pada setiap platform media 

sosial” 
 

 

Sumber : websindo.com, diakses pada 16-09-2020 pukul 13.45 WIB 
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Instagram menduduki posisi ke empat sebagai platform media sosial 

yang paling banyak digunakan, peneliti memilih instagram dibandingkan 

memilih youtube, whatsaap ataupun facebook yang lebih unggul pada penilaian 

platform media sosial yang paling banyak digunakan, dikarenakan instagram 

lebih berfokus pada foto dan video yang di dalamnya dilengkapi dengan pesan 

sebagai keterangan yang biasa kita sebut dengan caption. Hal inilah yang 

menarik orang untuk menggunakan media sosial ini, karena mereka bisa 

membagi foto atau video yang ingin ditujukan kepada orang lain dan juga bisa 

melihat foto dan video yang orang lain unggah. Semakin kesini, instagram 

menjadi semakin berkembang terdapat banyak sekali fitur di instagram yang 

dapat kita gunakan. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai media 

mengekspresikan diri ataupun dimanfaatkan untuk media bisnis. 

Media sosial juga membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi 

beberapa sektor yang ada, salah satunya yaitu sektor kuliner. Kuliner menjadi 

salah satu hal yang pasti dibutuhkan oleh setiap orang, kita semua sebagai 

makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman. Zaman sekarang 

ini makanan dan minuman semakin banyak variannya mulai dari makanan berat 

hingga makanan berupa cemilan, juga minuman yang semakin banyak pilihan 

macam rasanya. Sesuai dengan kasus yang serupa yang meneliti bahwa 

instagram mempunyai pengaruh terhadap pembelian, yait skripsi Riski Amalia 

Fitri Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polititk 
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Universitas Lampung November 2018 yang berjudul Pengaruh Unggahan atau 

postingan akun instagram Kuliner Lampung Sebagai Media Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Kuliner di Bandar Lampung (Studi pada 

Followers Unggahan atau postingan akun instagram @kuliner_lampung Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa promosi menggunakan unggahan atau 

postingan akun instagram @kuliner_lampung efektif terhadap keputusan 

pembelian. Jumlah perhitungan penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 31% 

dengan sisa 69% yang disebabkan oleh factor lain diluar model yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

Aspek tentang informasi ataupun promosi dalam kuliner merupakan 

salah hal yang penting untuk menarik konsumen membeli suatu makanan 

ataupun minuman. Ada banyak cara untuk berbagi infomrasi tentang promo 

kuliner, seperti media sosial online, media massa elektronik ataupun cetak serta 

tergabung dalam destinasi wisata kuliner unggulan. 

Menurut data yang dirilis Napoleon Cat, pada periode Januari-Mei 

2020, pengguna instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta (69.270.000) 

pengguna. Pencapaian itu merupakan peningkatan dari bulan ke bulan atas 

penggunaan platform berbagi foto ini. Pada Januari tercatat sekitar 62,23 juta 

pengguna, lalu naik pada Februari menjadi 62,47 juta pengguna. Kemudian 

di bulan Maret penggunanya semakin membludak dan mencapai 64 juta 

https://napoleoncat.com/
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pengguna. Selang sebulan kemudian diperoleh data pengguna yang mencapai 

65,7 juta, hingga ditutup pada Mei dengan catatan 69,2 juta pengguna. 

Saat ini instagram digunakan untuk koleksi pribadi maupun untuk 

media bisnis, baik bisnis jasa, kuliner dan sebagainya. Salah satu media sosial 

instagram yang digunakan untuk berbagai informasi tentang promo kuliner 

yaitu akun instagram @yogyadiskon. Akun tersebut merupakan akun bisnis 

yang dikelola oleh adminnya yang setiap harinya admin @yogyadiskon 

mengunggah informasi diskon atau promo kuliner yang ada, baik unggahan 

berupa foto maupun video. 

Akun @yogyadiskon diikuti oleh 55.100 pengikut dan sudah 

membagikan  tautan berupa foto dan video  di  akun  @yogyadiskon sebanyak 

7.332  postingan  (diakes  pada  tanggal  22  Juli  2020  pukul  17.53  WIB). 

 

Pemilihan media sosial instagram dirasa cukup tepat dalam hal membagi 

informasi, karena selain praktis dalam penggunaannya juga cukup efektif 

dilihat dengan sangat ramainya pengguna instagram saat ini. 

Dilihat dari sekian banyak pengguna media sosial yang menggunakan 

instagram sebagai wadah untuk bertukar berbagai informasi. Peneliti memilih 

akun @yogyadiskon karena akun ini lebih aktif dan banyak dalam membagikan 

unggahan tentang informasi promo kuliner yang ada. Fenomana inilah yang 

menjadi latar belakang peneliti. Kemunculan foto foto yang diunggah di 

instagram nampaknya akan mempengaruhi pengguna lainnya dan 
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menimbulkan respon dari pengguna yang lain. Ditambah dengan orang-orang 

yang tertarik setelah melihat postingan atau unggahan akun-akun yang 

membahas tentang promo kuliner. 

Tabel 1 

Daftar akun instagram yang mempublikasikan promo di Yogyakarta 
 

Nama akun Instagram Unggahan/Postingan Pengikut 

Yogyadiskon 7.332 55,1rb 

Diskondijogja 3.176 63rb 

Sale.yk 2.539 71,1rb 

Promojojga.id 1.408 7.460 

Diskonyogya 1.116 67,1rb 

Promodiyogya 186 8.071 

Sumber: Olahan Peneliti (pengamatan unggahan akun instagram 

@yogyadiskon, @diskondijogja, @sale.yk, @promojojga.id, 

@diskonyogya, @promodiyogya) 

 

Sesuai tabel di atas, peneliti memilih menggunakan akun 

@yogyadiskon karena jumlah unggahan atau postingan yang dibagikan lebih 

banyak dan akun @yogyadiskon ini lebih aktif meskipun dengan followers 

yang tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan akun yang lain, akan 

tetapi akun tersebut berarti mampu memberikan informasi yang lebih banyak 
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kepada para pengikutnya sehingga peneliti menganggap akun ini yang sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai Pengaruh Unggahan Akun 

Instagram @yogyadiskon terhadap Minat beli. Sesuai dengan tabel di atas yang 

menampilkan beberapa akun yang juga membagikan informasi tentang promo 

kuliner dan menjadikan media sosial instagram yaitu me lalui akun mereka 

diharapkan sesama penjual ataupun sesama admin yang membagikan informasi 

serupa dan calon pembeli menggunakan instagram sebagai sarana jual beli yang 

baik, positif serta tidak merugikan satu sama lain sebagaimana telah dijelaskan 

dalam Al-Qur’an jual beli harus secara suportif tidak boleh merugikan satu 

sama lain dan didasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli seperti 

yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 : 

 

َزةً عَ    َٰٓ أَن تَُكىَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَْيىَُكم بِٱْلبََٰ ۟ا أَْمَىَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُى۟ا ََل تَأُْكلُىَٰٓ ىُكْم ۚ َوََل يََٰ ه تََزاٍض مِّ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ۟ا أَوفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  تَْقتُلُىَٰٓ

Terjemah Arti: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

Ayat di atas mengajarkan kepada kita untuk melakukan jual beli dan 

juga promosi dengan cara yang baik, yang tidak merugikan satu sama lain dan 
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atas dasar suka sama suka. Kita diajarkan untuk tidak memakan harta orang lain 

yang bukan hak kita, dalam konteks penelitian ini sama dengan kita harus jujur 

dalam membagikan informasi promo yang kita punya dengan seperti itu 

nantinya antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dan atas dasar 

suka sama suka.. Dan janganlah kita membunuh sebagian yang lain karena 

merasa tersaingi, akibatnya akan membinasakan diri dengan melanggar 

larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya 

Allah Maha penyayang kepada kita dalam setiap perkara yang Allah 

memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang 

kalian melakukanya. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang lebih lanjut guna mengungkapkan seberapa besar pengaruh adanya 

unggahan akun instagram @yogyadiskon terhadap minat beli. Dengan melihat 

permasalahan di atas untuk penelitian ini maka diambilah judul “Pengaruh 

Unggahan Akun Instagram @yogyadiskon Terhadap Minat beli”. 



9 
 

 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh unggahan akun instagram 

@yogyadiskon terhadap minat beli? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui besaran pengaruh unggahan akun instagram 

@yogyadiskon terhadap minat beli pada followers. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 
Hasil penelitian ini untuk pengembangan keilmuan komunikasi, 

khususnya kajian komunikasi pemasaran dan media sosial. 

2. Manfaat Praktis 

 
Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan 

evaluasi bagi pengguna instagram dalam memanfaatkan akun serta 

unggahannya untuk media informasi, promosi maupun refrensi informasi 

tentang promo kuliner, khususnya untuk pengelola akun @yogyadiskon. 

E. Telaah Pustaka 

 

Sebagai pendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

literatur sebagai rujukan untuk bahan referensi. Peneliti dalam hal ini memilih 
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jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, 

jurnal dan skripsi yang digunakan antara lain : 

Tabel 2 

Telaah Pustaka 

No Nama Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Monica 

Utari 

“PENGARUH MEDIA 

SOSIAL INSTAGRAM 

AKUN 

@princessyahrini 

TERHADAP GAYA 

HIDUP HEDONIS 

PARA 

FOLLOWERSNYA” 

JOM FISIP Vol. 4 No. 2 

– Oktober  2017 

Sumber: 

https://jom.unri.ac.id/ind 

ex.php/JOMFSIP/article 

/view/14636 

Media Sosial 

Instagram Akun 

@princessyahrini 

berpengaruh positif 

terhadap Gaya Hidup 

Hedonis. Hal ini 

dibuktikan dengan 

nilai thitungnya 

dalah 11,056 dengan 

signifikansi t hitung 

sebesar 0,000. Nilai t 

hitung yang di dapat 

lebih besar dari t 

tabel yaitu 11,056> 

1,984. 

mempunyai 

variabel x yang 

sama, yaitu 

sama-sama 

meneliti 

tentang media 

sosial 

Instagram 

Variabel  y 

yang 

digunakan 

berbeda, 

variabel y yang 

akan peneliti 

lakukan yaitu 

tentang minat 

beli, 

sedangkan 

variabel y dari 

jurnal ini yaitu 

gaya  hidup 

hedonis 

2. M. Arif 

Wicaksono 

“PENGARUH MEDIA 

SOSIAL INSTAGRAM 

@wisatadakwahokura 

TERHADAP MINAT 

BERKUNJUNG 

FOLLOWERS” , JOM 

FISIP   Vol.   4   No.   2- 

Oktober 2017 

Sumber: 

https://media.neliti.com/ 

media/publications/1838 

48-ID-pengaruh-media- 

sosial-instagram- 

wisatada.pdf 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

berpengaruh Media 

Sosial Instagram 

wisata dakwah okura 

terhadap minat 

berkunjung 

followers. 

Dibuktikan dengan 

nilai koefisien regresi 

pada penelitian ini 

adalah Y = 6.919 + 

0.689X. bilangan 

konstanta sebesar 

6.919 dan koefisien 

variabel nilai media 

sosial sebesar 0.689. 

Media sosial 

Instagram wisata 

dakwah okura 

berpengaruh terhadap 

Variabel  x 

yang akan 

peneliti 

lakukan 

dengan jurnal 

perbandingan 

ini sama sama 

meneliti 

tentang media 

sosial 

Instagram 

Variabel    y 

yang diteliti 

berbeda, 

variabel    y 

peneliti  yaitu 

minat   beli 

sedangkan 

varaibel    y 

dalam jurnal 

ini yaitu 

tentang minat 

berkunjung 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14636
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14636
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14636
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14636
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14636
https://media.neliti.com/media/publications/183848-ID-pengaruh-media-sosial-instagram-wisatada.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/183848-ID-pengaruh-media-sosial-instagram-wisatada.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/183848-ID-pengaruh-media-sosial-instagram-wisatada.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/183848-ID-pengaruh-media-sosial-instagram-wisatada.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/183848-ID-pengaruh-media-sosial-instagram-wisatada.pdf


11 
 

 

 

 
   Minat Berkunjung 

followers, dan 

besarnya pengaruh 

dengan kategori 

“kuat”. 

  

3. Riski 

Amalia 

Fitri 

Pengaruh Unggahan atau 

postingan akun 

instagram   Kuliner 

Lampung Sebagai Media 

Promosi  Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Produk Kuliner di 

Bandar Lampung (Studi 

pada Followers 

Unggahan    atau 

postingan  akun 

instagram 

@kuliner_lampung 

Skripsi Riski Amalia Fitri 

Prodi Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Polititk Universitas 

Lampung November 

2018. 

Sumber:http://digilib.u 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

promosi 

menggunakan 

unggahan atau 

postingan    akun 

instagram 

@kuliner_lampung 

efektif   terhadap 

keputusan pembelian. 

Jumlah perhitungan 

penelitian    ini 

memiliki  pengaruh 

sebesar  31%  dengan 

sisa 69% yang 

disebabkan oleh 

factor lain diluar 

model yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

Variabel  x 

yang akan 

peneliti 

lakukan 

dengan jurnal 

perbandingan 

ini sama sama 

meneliti 

tentang 

unggahan atau 

postingan akun 

instagram 

kuliner. 

Variabel    y 

yang diteliti 

berbeda, 

variabel    y 

peneliti  yaitu 

minat   beli 

sedangkan 

varaibel    y 

dalam jurnal 

ini yaitu 

tentang 

keputusan 

pembelian. 

  nila.ac.id/51398/3/SK    

  RIPSI%20TANPA%2
0B 

   

  AB%20PEMBAHASA

N. 

   

  pdf    

Sumber: Olahan Peneliti 

 
F. Landasan Teori dan Konseptual 

 
1. Landasan Teori 

 

Teori Tindakan Beralasan ( Theory Of Reasoned Action ), pertama 

kali dicetuskan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini disusun 

menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang 

sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia., Teori 

http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/51398/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
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tindakan beralasan mengemukakan bahwa sebab terdekat (proximalcause) 

timbulnya perilaku bukan sikap, melainkan niat (intention) untuk 

melaksanakan perilaku itu Jogiyanto (2007:25). 

Theory of reasoned action (TRA) didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia berperilaku dengan cara yang sadar,mempertimbangkan informasi 

yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari 

tindakan yang dilakukan,. Menurut Jogiyanto (2007:25) niat merupakan 

faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindakan. Niat dipengaruhi oleh 

dua faktor dasar, yaitu faktor pribadi dan faktor pengaruh sosial. Kedua 

faktor tersebut berpengaruh positif terhadap niat perilaku individu yang 

secara positif menyebabkan perilaku. 

Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan oleh 

Ajzen (1980) dalam Jogiyanto (2007:25) adalah: “Suatu teori yang 

berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan 

kegiatan atau tindakan yang beralasan dalam konteks penggunaan teknologi 

sistem informasi.” 

Menurut Jogiyanto (2007:35) bahwa teori ini menjelaskan tahapan- 

tahapan manusia melakukan perilaku.“Pada tahap awal, perilaku (behavior) 

diasumsikan ditentukan oleh niat (intention). Pada tahap berikutnya niat- 

niat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap-sikap terhadap perilaku (atitudes 

toward the behavior) dan norma-norma subyektif (subjective norms) dalam 
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bentuk kepercayaan kepercayaan tentang konsekuensi melakukan 

perilakunya dan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang 

direferensi (referent) yang relevan. Secara keseluruhan, berarti perilaku 

seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaan- 

kepercayaannya. Karena kepercayaan-kepercayaan seseorang mewakili 

informasi yang mereka peroleh tentang dirinya sendiri dan tentang dunia di 

sekeliling mereka, ini berarti bahwa perilaku terutama ditentukan oleh 

informasi ini.” 

2. Definisi Konseptual 

 

a. Unggahan Akun Instagram 

 

Media sosial kini memiliki peranan penting dalam kehidupan, yang 

semula media sosial hanya digunakan untuk bersosialisasi dan berinteraksi 

antar pengguna. Dalam perkembangannya, media sosial digunakan untuk 

berbagai kepentingan, mulai dari berbagi pengetahuan, kegiatan sosial, 

menyebar undangan hingga jualan. 

Media sosial, sesuai namanya merupakan media yang 

memungkinkan penggunanya untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi, 

berbagi informasi mau pun kerjasama. Akses terhadap media telah menjadi 

salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Hal tersebut dikarenakan 

adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses 

pengetahuan di belahan bumi lain. 
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Media Sosial adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi dari 

seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tujuan 

individu maupun tujuan kelompok. Media sosial dapat dilihat dari 

perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media 

(Nasrullah, 2016:8). 

Menurut Van Dijk (2013), yang dikutip oleh Nasrullah dalam buku 

Media Sosial (2016;11), bahwa “Media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktifitas maupun berkolaburasi, Karena itu media sosial dapat dilihat 

sebagai medium( fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar 

pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.” 

Media Sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan 

penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinterakasi, 

bekerjasama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan 

membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2016:13). 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki banyak 

pengguna, instagram sendiri lebih berfokus pada foto dan video dan juga 

keterangan dibawah foto atau video yang biasa kita sebut dengan caption, 

selain itu banyaknya fitur di instagram juga yang menjadi salah satu faktor 

instagram memiliki banyak pengguna. Instagram untuk saat ini digunakan 

untuk koleksi pribadi individu ataupun untuk media bisnis. Instagram 

sekarang ini sudah tergolong menjadi media sosial yang paling popular. 
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Menurut Bambang Atmoko, instagram adalah sebuah aplikasi dari 

Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu 

dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, 

namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau 

tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga 

dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat 

meningkatkan kreatifitas, karena instagram mempunyai fitur yang dapat 

membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus 

(Atmoko, 2012:10). Sementara itu, indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk variabel X yaitu unggahan akun instagram sama dengan 

fitur instagram sebagai indikator, sesuai dengan pendapat Bambang 

Atmoko dalam bukunya Instagram Handbook (2012:52-67) yang 

menyatakan indikator dari instagram yaitu : 

1. Caption/judul, caption adalah keterangan foto yang kita bisa berkreasi 

dengan merangkai kata yang akan digunakan. Caption umunya lebih 

bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan 

seseorang pada foto tersebut, selain itu juga disarankan caption dibuat 

secara ringkas, menarik dan informatif. 

2. Hastag, suatu label (tag) berupa kata yang diberikan awalan simbol 

tanda #. Fitur pagar ini berguna untuk memudahkan pengguna untuk 



16 
 

 

 
 

menemukan foto-foto yang tersebar di instagram dengan label tertentu 

pada setiap postingan yang di update. 

3. Lokasi/geotag, smartphone telah dilengkapi fitur geotag yang berguna 

untuk mengetahui lokasi tempat pengambilan gambar atau video yang 

diunggah pada postingan oleh pemilik akun. 

4. Follow, yaitu suatu sistem dengan menjadi mengikuti suatu akun 

pengguna lainnya, atau memiliki pengikut di instagram dengan begitu bisa 

saling bertukar informasi antar pengguna instagram. 

5. Like, sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto atau 

video yang telah diunggah oleh pengguna lain. 

6. Komentar, bagian dari interaksi antara pengguna dalam instagram 

memberi komentar berupa saran, pujian atau kritikan. 

7. Mention, yaitu menyinggung pengguna lainnya pada bagian komentar 

foto atau video, bertujuan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang 

disinggung. 

Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instagram yang 

secara konseptual dapat didefinisikan sebagai salah satu media sosial yang 

memiliki banyak pengguna, instagram sendiri lebih berfokus pada 

unggahan berupa foto dan video, juga keterangan dibawah foto atau video 

yang biasa kita sebut dengan caption, selain itu banyaknya fitur di 

instagram juga yang menjadi salah satu faktor instagram memiliki banyak 
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pengguna.. Unggahan-unggahan yang diposting oleh pemilik akun tentu 

saja dibuat semenarik mungkin untuk memikat hati para followers. 

b. Minat Beli 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166) Perilaku konsumen adalah 

studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Menurut Sunyoto (2012:251) Perilaku konsumen (consumer 

behavior) dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang 

atau jasa termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen 

memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan 

berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut,termasuk 

orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan 

jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang 

ekonomi terlebih lagi dalam pemasaran. 

Menurut Kinnear dan Taylor (1994) dalam Sukmawati (2003) minat 

beli yaitu merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam 

sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan 
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perilaku konsumen yang menunjukkan sejauh mana komitmennya untuk 

melakukan pembelian. Kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang 

dan jasa berkembang dari masa ke masa dan mempengaruhi perilaku 

mereka dalam pembelian produk. Dalam istilah asing, perilaku konsumen 

disebut consumer buying behaviour atau consumer’s behavior. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli adalah 

suatu sikap tertarik yang timbul setelah menerima pesan dari suatu produk 

yang dilihatnya sehingga menimbulkan dorongan seseorang untuk membeli 

produk sesuai dengan kebutuhannya. Dalam proses untuk memilih, terdapat 

satu aspek dimana calon konsumen dapat menentukan seperti apa tujuan 

dari pilihan yang diinginkan oleh konsumen. 

Pengertian minat beli menurut Kotler dan Keller (2009:15), “Minat 

beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang 

menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian”. Menurut 

Durianto dan Liana (2004:44), “Minat beli merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu 

serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan minat beli merupakan 

pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian 

sejumlah produk dengan merek tertentu. 

Suatu produk dikatakan telah dikomsumsi oleh konsumen apabila 

produk tersebut telah diputuskan oleh konsumen untuk dibeli. Karakteristik 
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pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan sangat 

komplek, dan salah satunya adalah asanya dorongan atau motivasi 

konsumen untuk membeli. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa minat beli adalah kesungguhan hati untuk memiliki 

sesuatu pengorbanan dimana minat beli itu timbul karena konsumen merasa 

puas terhadap kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan. 

Perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya, sedangkan 

minat berperilaku sangat tergantung pada sikap dan norma subyektif atas 

perilaku. Keyakinan atas akibat perilaku sangat mempengaruhi sikap dan 

norma subyektifnya. Sikap individu terbentuk dari kombinasi antara 

keyakinan dan evaluasi tentang keyakinan penting seorang konsumen, 

sedangkan norma subyektif ditentukan oleh keyakinan dan motivasi. 

Minat konsumen tumbuh karena suatu motif berdasarkan atribut- 

atribut sesuai dengan dan kebutuhannya dalam menggunakan suatu produk, 

berdasarkan hal tersebut maka analisa mengenai bagaimana proses minat 

dari dalam diri konsumen sangat penting dilakukan, maka cara terbaik 

untuk mempengaruhi adalah mempelajari apa yang difikirkannya, dengan 

demikian akan didapatkan tidak hanya sekedar informasi tentu lebih 

bagaimanan proses informasi itu dapat berjalan dan bagaimana 

memanfaatkannya. Adapun indikator yang menentukan Minat beli menurut 

Ferdinand (2002:129) adalah sebagai berikut: 
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1) Ketertarikan produk, yaitu konsumen memiliki kecenderungan 

membeli atau menginginkan suatu produk yang berbeda dari produk 

yang lain. 

2) Price, minat price yaitu tertariknya konsumen dengan harga yang 

ditawarkan, sesuai dengan biaya yang dimiliki konsumen dan antara 

harga dengan fasilitas yang ditawarkan sesuai. 

3) Minat pelayanan dan fasilitas adalah sarana dan prasana pendukung 

yang ditawarkan terhadap konsumen, sehingga konsumen berminat 

untuk melakukan pembelian. 

4) Informasi, pengunjung lebih mudah mendapatkan informasi tentang 

produk yang di inginkan. 

5) Referensial, adalah konsumen yang tertarik dengan produk tertentu 

karena mendapatkan referensi dari konsumen lain. 
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Theory Of Reasoned Action (Ajzen, 

1980) dalam Jogiyanto (2007) 

 

 
 

G. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Variabel X 

Unggahan Akun 

Instagram 

Indikator : 

a. Caption 

b. Hastag, 

c. Lokasi, 

d. Follow 

e. Like. 

f. Komentar, 

g. Mention 

(Bambang,2012:52) 

Variabel Y 

Minat Beli 

Indikator : 

a. ketertarikan 

produk 

b. Price, 

c. Minat pelayanan 

dan fasilitas, 

d. Informasi, 

Referensial 

(Ferdinand, 2002:129) 
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H. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2010: 64). Berdasarkan kerangka pemikiran di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian. Kesimpulan ini dianggap sebagai perumusan 

hipotesis, sebagai berikut: 

1. Ho : Tidak terdapat besaran pengaruh antara unggahan akun instagram 

@yogyadiskon terhadap minat beli pada followersnya. 

2. Ha :Terdapat besaran pengaruh antara unggahan akun instagram 

@yogyadiskon terhadap minat beli pada followersnya. 

I. Metodologi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survey adalah kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 

1995:3). Alat ukur data yang digunakan ialah kuesioner, maka penting bagi 

seorang peneliti memilih bentuk pertanyaan yang sesuai sehingga peneliti 

dapat memperoleh data secara optimal (Morissan, 2012: 165). Dalam 

metode tersebut peneliti menanyakan kebeberapa orang yang disebut 
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responden tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan 

perilaku yang telah lalu atau sekarang 

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk melihat seberapa 

besar pengaruh unggahan akun instagram @yogyadiskon terhadap minat 

beli pada followers. 

2. Populasi dan Teknik Sampling 

 

a. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diitarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013:119). Populasi pada penelitian ini 

adalah followers akun instagram @yogyadiskon yang berjumlah 55.100 

(diakses pada 22-07-2020 pukul 17.53) 

b. Sampel Size 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:120). Rumus yang akan 

digunakan dalam menentuksan jumlah sampel adalah rumus Solvin, 

rumus ini digunakan pada penelitian yang jumlah populasinya telah 

diketahui. 

� 

1 + �(�)
2
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Keterangan: 

 

n= jumlah sampel 

N=jumlah populasi 

e= taraf nyata atau batas kesalahan 

 
Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis 

meggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%. Adapun jumlah sampel 

pada penelitian ini jika dihitung menggunakan rumus Solvin ialah 

sebagai berikut: 

N 
N = 

1 + Ne
2
 

 

55.100 
N = 

1 + 55.100(10%)
2
 

 

55.100 

1 + 55.100 (0,01) 
 

55.100 

1 + 551 

 

55.100 
 

 

552 

 

= 99,81 

 

N = 100 

 

Dari perhitungan di atas didapatkan sampel 100 responden. 

Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sample dari populasi 
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berjumlah 55.100 dengan taraf kesalahan 10%, maka sampel yang 

didapat adalah 100 responden. 

c. Teknik Sampling 

 

Penelitian ini menggunakan probability sampling, dimana 

menurut Sugiyono (2014:11) probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi. Probability sampling memiliki beberapa jenis teknik, 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu random sampling Teknik 

random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana individu 

dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Arikunto, 2002: 110). Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

penelitian ini sampel yang diambil adalah followers akun instagram 

@yogyadiskon yang aktif menggunakan instagram. 

3. Definisi Operasional 

 

Berdasarkan konsep dari variabel penelitian diperoleh indikator- 

indikator operasional sebagai berikut : 
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Tabel 3 

Definisi Operasional 

No Variabel Indikator Instrumen 

1. Unggahan akun 

instagram (X) 

1. Caption a. Caption pada unggahan akun 

@yogyadiskon menarik 

b. Caption membuat saya lebih 

paham dengan unggahan yang 

dibagikan oleh akun 

@yogyadiskon 

c. Caption mempermudah saya 

dalam mencari informasi lebih 

lanjut 

  2. Hastag a. Saya sering melihat hastag 

tentang akun @yogyadiskon 

b. Hastag pada unggahan akun 

@yogyadiskon sesuai dengan 

informasi tentang promo kuliner 

c. Saya merasa mudah mencari 

referensi promo kuliner dengan 

adanya hastag oleh akun 

@yogyadiskon 

3. Lokasi a. Penandaan lokasi memudahkan 

saya mempertimbangkan promo 

kuliner tersebut. 

b. Lokasi adalah hal penting sebagai 

informasi promo kuliner. 

c. Penandaan lokasi pada unggahan 

akun @yogyadiskon selalu 

detail. 

4. Follow 

/Pengikut 

a. Banyaknya pengikut pada akun 

@yogyadiskon menambah daya 

tarik akun 

b. Banyaknya pengikut akun 

@yogyadiskon manambah 

kepercayaan saya terhadap akun 

yogyadiskon 

c. Saya mengikuti akun 

@yogyadiskon karena jumlah 

pengikutnya. 
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  5. Like a. banyaknya tanda suka 

menandakan konten menarik 

pada unggahan akun 

@yogyadiskon 

b. banyaknya tanda suka 

menandakan konten popular pada 

unggahan akun @yogyadiskon 

c. banyaknya tanda suka membuat 

saya ingin membeli apa yang ada 

diunggahan akun @yogyadiskon 

6. Komentar a. Saya selalu memperhatikan isi 

komentar dalam unggahan 

terlebih dahulu 

a. Banyaknya komentar 

menandakan unggahan menarik 

b. Komentar selalu menambah 

keinginan saya untuk 

mengunjungi promo kuliner di 

Yogyakarta. 

7. Mention a. Pengguna lain selalu memberi tahu 

informasi promo di unggahan akun 

@yogyadiskon melalui mention. 

b. Saya selalu memberi tahu 

pengguna lain informasi promo di 

unggahan akun @yogyadiskon 

melalui mention. 

c. Semakin banyak mention 

menandakan informasi terkait 

promo kuliner di Yogyakarta 

menarik 

2. Minat Beli (Y) 1. Ketertarikan 

produk 

a. Saya tertarik melihat unggahan 

akun @yogyadiskon 

b. Saya tertarik dengan informasi 

yang diunggah oleh akun 

@yogyadiskon 

c. Saya tertarik ingin membeli setelah 

melihat unggahan akun 

@yogyadiskon 

2. Price a. Harga yang ditawarkan sesuai 

dengan kenyataan 
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   b. Harga yang ditawarkan tergolong 

bersahabat 

c. Harga yang ditawarkan sesuai 

dengan apa yang kita inginkan 

3. Minat Pelayanan 

dan Fasilitas 

a. Pelayanan dan fasilitas yang ada 

membuat saya tertarik untuk 

membeli 

b. Fasilitas dan informasi yang 

disajikan tergolong lengkap 

c. Fasilitas yang lengkap dan 

memadai membuat saya ingin 

membeli 

4. Informasi a. Informasi yang disajikan 

diunggahan akun @yogyadiskon 

lengkap dan memadai 

b. Informasi yang ada bisa 

menambah wawasan kita tentang 

promo kuliner 

c. Informasi yang disajikan 

membuat kita tertarik untuk 

membeli 

5. Referensi a. Saya mendapat referensi akun 

@yogyadiskon dari 

teman,keluarga/kerabat saya 

b. saya mendapat referensi akun 

@yogyadiskon setelah melihat 

akun-akun yang serupa yaitu 

tentang promo kuliner di 

Yogyakarta 

c. Saya tertarik membeli setelah 

melihat referensi unggahan akun 

@yogyadiskon 

Sumber: Olahan Peneliti 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuantitaif survey , dengan sumber data sebagai berikut : 

1.) Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data 

pertama atau tangan pertama dilapangan. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari para followers akun instagram 

@yogyadiskon melalui penyebaran kuesioner. 

2.) Data Sekunder 

 

Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 

digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan 

pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian 

tertentu. Data sekunder umunya berbentuk catatan atau laporan data 

dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan (Ruslan, 

2004:138). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang 

diambil dari sumber bacaan lain seperti buku, jurnal, maupun 

website. 

b. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

khususnya untuk pengumpulan data primer yaitu menggunakan 
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kuesioner yang disebarkan melalui google form pada sampel atau 

responden yang telah ditentukan. Kuesioner merupakan daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden (Kriyantono,2006:95). 

Penggunaan kuesioner pada penelitian ini berguna untuk mengetahui 

lebih dalam seberapa besar pengaruh unggahan akun instagram 

@yogyadiskon terhadap minat beli pada followers. 

Kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert 5 point 

sebagai berikut (Sugiyono,2010:93) : 

1) Sangat Tidak Setuju, skor 1 

 

2) Tidak Setuju, skor 2 

 

3) Netral, skor 3 

 

4) Setuju, skor 4 

 

5) Sangat Setuju, skor 5 

 

Metode pengambilan data untuk data sekunder, yaitu melalui 

beberapa jurnal dan situs internet yang berkaitan atau yang berkenaan 

dengan penelitian ini. Tujuan penggunaan data sekunder dari berbagai 

sumber ini adalah untuk memperoleh data pelengkap yang dapat 

mendukung interpretasi dan analisis data. 

5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

a. Uji Validitas 

 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen 

alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan 
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ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Santosa, 2005: 248). Untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data 

yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen dilakukan uji validitas. 

Adapun rumusnya yaitu: 

��� = 
�.(Σ ix)−(Σi ).(Σx ) 

 

 

√{�.Σ�2−  (Σi)2}.{n.Σx)2−(Σx)2} 

 

Keterangan: 

 

rix = koefisien korelasi item-total 

 

i = skor item 

 

x = skor total 

 

n = banyaknya subjek 

 

Syarat bahwa pernyataan valid adalah: 

 

1) Ada korelasi positif antara skor item dengan skor total. 

 

2) Nilai r hitung > r tabel dan P maksimum 0,05. 

 

Item-item yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut atau hanya 

memenuhi satu syarat saja dinyatakan tidak valid atau gugur. 

b, Uji Reliabilitas 

 

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya 

kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian 

instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap (Santosa, 2005: 249). 

Dengan demikian, masalah reliabilitas instrumen berhubungan dengan 
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masalah ketepatan hasil. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kestabilan suatu alat ukur. 

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan internal consistency reliability yang 

menggunakan Cronbach Alpha untuk mengidentifikasikan seberapa 

baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya. Sebuah faktor dinyatakan reliabel atau handal jika koefisien 

Alpha lebih besar dari 0,6. Sebagaimana uji validitas, uji reliabilitas juga 

dilakukan dengan bantuan software SPSS. Rumus Cronbach Alfa: 

a =  
�� 

1+(�−�)� 
 

Keterangan: 

 

a = Koefisien Cronbach Alfa 

 

k = Jumlah instrumen yang valid 

 

r = rerata korelasi antara instrument 

 

6. Uji Analisis Data 

 

Peneliti menggunkan teknik analisis regresi linier sederhana untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kedua variabel. Analisis regresi linier 

digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjdi pada variabel 

dependent (variabel Y), nilai variabel dependent berdasarkan nilai 

independent (variabel X) yang diketahui. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang akan terjadi berdasarkan pengaruh yang ada 
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pada periode waktu sebelumnya. Rumus regresi linier sebagai berikut 

(Sugiyono, 2010:204): 

Ŷ= a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = subjek variabel terikat yang diprediksi (sisa hasil usaha) 

 

X = subjek variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu (modal kerja) 

a = bilangan konstanta regresi untuk X = 0 (nilai y pada saat x nol) 

b = koefisien arah regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel Y bila bertambah atau berkurang 1 unit. 

Berdasarkan persamaan di atas nilai a dan b dapat diketahui 

dengan menggunkan rumus least square sebagai berikut (Sugiyono, 

2010:206): 

Rumus untuk mengetahui besarnya nilai a 
 

 

� = 
(Ʃ�)(Ʃ�

2) − (Ʃ�)(Ʃ��) 
 

 

�(Ʃ�
2) − (Ʃ�)

2
 

 

Rumus untuk mengetahui nilai b 
 

 

� = 
�(Ʃ��) − (Ʃ�)(Ʃ�) 

 
 

�(Ʃ�
2) − (Ʃ�)

2
 

 

Dimana: 

 

n = Jumlah data sampel 

 

Setelah melakukan perhitungan dan telah mengetahui hasil a dan b, 

nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi sederhana untuk 
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mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel Y berdasarkan nilai 

variabel X yang diketahui. Persamaan regresi tersebut bermanfaat untuk 

meramalkan rata-rata variabel Y bila X diketahui dan memperkirakan rata- 

rata perubahan variabel Y untuk setiap perubahan. 
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BAB IV 

 

PENUTUP DAN KESIMPULAN 
 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Unggahan Akun Instagram 

@yogyadiskon Terhadap Minat beli (Survey pada followers Akun 

@yogyadiskon), bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

unggahan akun instagram @yogyadiskon terhadap minat beli. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 22 juli sampai tanggal 31 juli 2020 dengan 100 

responden yang merupakan followers akun @yogyadiskon. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang disebarkan melalui google form yang berupa 

kuesioner ini diolah menggunakan aplikasi spss 24. Berdasarkan olah 

data peneliti didapatkan hasil yaitu diketahui tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 kurang dari (<) 0,05 yang artinya terdapat pengaruh 

unggahan akun instagram @yogyadiskon terhadap minat beli, sehingga 

dengan hasil ini membuktikkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga terdapat pengaruh unggahan akun instagram @yogyadiskon 

terhadap minat beli pada followers akun @yogyadiskon. 

2. Besaran pengaruh unggahan akun instagram @yogyadiskon terhadap 

minat beli, seperti yang diketahui besarnya nilai korelasi hubungan 

yaitu R sebesar 0,716. Dari output tersebut diperoleh koefisien 
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determinasi atau R square sebesar 0,508 yang mengandung pengertian 

bahwa unggahan akun instagram @yogyadiskon berpengaruh sebesar 

50,8% terhadap minat beli pada followersnya. Sedangkan sisanya 

sebesar 49,2% disebabkan oleh factor-faktor lain diluar penelitian ini. 

B. Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang 

unggahan akun instagram @yogyadiskon terhadap minat beli pada followers 

akun @yogyadiskon, maka dari itu terdapat beberapa hal yang dapat peneliti 

sarankan dan dapat diperhatikan oleh pihak pengelola akun, antar lain yaitu: 

1. Melihat dari hasil penelitian tentang unggahan akun instagram 

@yogyadiskon terhadap minat beli pada followers akun @yogyadiskon 

diketahui bahwa besaran pengaruh lebih dari 50% yaitu 50,8% dengan 

hasil ini peneliti menyarankan kepada pengelola akun @yogyadiskon 

untuk mempertahakan unggahan atau informasi menarik yang selalu 

diberikan kepada followersnya. 

2. Para calon peneliti selanjutnya diharapkan bisa melanjutkan atau 

mengembangkan penelitian yang satu tema dengan penelitian ini dan 

lebih mengkaji faktor lain yang mempengaruhi unggahan akun 

instagram terhadap minat beli pada followers. 
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Kuesioner Penelitian 
 

 

 

 

Nama : 

 
Jenis kelamin : 

 
Usia : 

 
Nomer HP : 

 

 

 
 

Petunjuk Pengisian 

 
Pilihlah satu jawaban pada setiap pernyataan sesuai dengan yang anda rasakan atau 

anda alami. Keterangan sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

 
TS : Tidak Setuju 

 
STS : Sangat Tidak Setuju 
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Daftar Pernyataan 

 
1. Unggahan akun instagram @yogyadiskon 

 

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS 

Caption 

1 Caption unggahan akun @yogyadiskon 

menarik 

     

2 Caption membuat saya lebih paham 

dengan unggahan yang dibagikan oleh 

akun @yogyadiskon 

     

3 Caption pada unggahan akun 

@yogyadiskon mempermudah saya 

dalam mencari informasi lebih lanjut 

     

Hastag 

1 Saya sering melihat Hastag tentang akun 

@yogyadiskon 

     

2 Hastag pada unggahan akun 

@yogyadiskon sesuai dengan informasi 

tentang promo kuliner 

     

3 Saya merasa mudah mencari refrensi 

promo kuliner dengan adanya hastag oleh 

akun 

     

Lokasi 

1 Penandaan lokasi pada unggahan akun 

@yogyadiskon selalu detail. 

     

Follow/pengikut 

1 Banyaknya pengikut pada akun 

@yogyadiskon menambah daya tarik 

akun 
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2 Banyaknya pengikut akun 

@yogyadiskon manambah kepercayaan 

saya terhadap akun @yogyadiskon 

     

3 Saya mengikuti akun 

@yogyadiskon karena jumlah 

pengikutnya. 

     

Like 

1 banyaknya tanda suka menandakan 

konten menarik pada unggahan akun 

@yogyadiskon 

     

2 banyaknya tanda suka menandakan 

konten popular pada unggahan akun 

@yogyadiskon 

     

3 banyaknya tanda suka membuat saya 

ingin membeli apa yang ada diunggahan 

akun @yogyadiskon 

     

Komentar 

1 Saya selalu memperhatikan isi 

komentar dalam unggahan terlebih 

dahulu 

     

2 Banyaknya komentar menandakan 

unggahan menarik 

     

3 Komentar selalu menambah keinginan 

saya untuk mengunjungi promo kuliner di 

Yogyakarta 

     

Mention 

1 Pengguna lain selalu memberi  tahu 

informasi  promo diunggahan akun 

@yogyadiskon melalui mention. 
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2 Saya selalu memberi tahu pengguna lain 

informasi promo dalam unggahan akun 

@yogyadiskon melalui mention. 

     

3 Semakin banyak mention pada unggahan 

akun @yogyadiskon menandakan 

informasi terkait promo kuliner di 

Yogyakarta menarik 

     

 

2. Minat Beli 
 

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS 

Ketertarikan Produk 

1 Saya tertarik melihat unggahan akun 

@yogyadiskon 

     

2 Saya tertarik dengan informasi yang 

diunggah oleh akun @yogyadiskon 

     

3 Saya tertarik ingin membeli setelah 

melihat unggahan akun @yogyadiskon 

     

Price/Harga 

1 Harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kenyataan 

     

2 Harga yang ditawarkan tergolong 

bersahabat 

     

3 Harga yang ditawarkan sesuai dengan apa 

yang kita inginkan 

     

Minat Pelayanan dan Fasilitas 

1 Pelayanan dan fasilitas yang ada 

membuat saya tertarik untuk membeli 

     

2 Fasilitas dan informasi yang disajikan 

tergolong lengkap 
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