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Abstract 

This research was motivated by the high number of Sociolla.com visitors and 

made Sociolla into the top ten on the Indonesian e-commerce map. This 

encourages the author to know the extent of the relationship between motivation 

to access cosmetic product information with media use on Sociolla.com, the 

relationship between media use with the satisfaction of accessing cosmetic 

product information on Sociolla.com, the relationship between motivation to 

access cosmetic product information with the satisfaction of accessing cosmetic 

product information on Sociolla.com, and the relationship between motivation, 

media use, and satisfaction after accessing cosmetic product information on 

Sociolla.com. 

The research method was carried out by survey method by collecting data using 

questionnaires. The study population was all 2016-2019 UNS FISIP 

Communication Science female students, with 73 students randomly selected as 

samples. This research used Uses and Gratifications theory. This type of research 

is correlational reseacrh. So to prove it a hypothesis test is needed by using Rank 

Kendall's Partial Correlation formula using the SPSS 16 program.  

The results show that all hypotheses have a significant relationship. This is 

indicated by the value of the correlation coefficient is positive and the value of t 

count is greater than the value of t table with a significance level of 95%. 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi pada era sekarang ini khususnya teknologi 

informasi berkembang sangat cepat sehingga mengubah cara pandang, cara kerja, 

sekaligus implementasi dalam segala bidang. Di era digital sekarang ini, media 

terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah internet atau media online. 

Internet atau media online ini merupakan jenis media baru (new media). 

Perkembangan internet sebagai new media memberi kemudahan bagi para 

penggunanya mengakses informasi secara sistem online. Sistem yang dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun pengguna berada. 

Riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing 

sosial We Are Social menyebutkan pengguna internet di Indonesia pada tahun 

2020 mencapai 175,4 juta jiwa atau  64% dari total populasi penduduk indonesia.  

Dari data tersebut, dapat  diketahui bahwa penggunaan internet di Indonesia 

sangatlah tinggi. Berkembang pesatnya internet menjadi salah satu faktor 

pendorong berkembangnya e-commerce. Penjualan produk kosmetik secara online 

merupakan salah satu model bisnis e-commerce yang sangat menguntungkan dan 

memudahkan bagi setiap penggunanya. Salah satu e-commerce yang menyediakan 

berbagai produk kosmetik adalah Sociolla.com.  

Sociolla.com merupakan e-commerce berbasis Business to Costumer 

(B2C) di Indonesia yang menawarkan berbagai produk kecantikan original 

dengan tagline yang dimilikinya yaitu Situs Kosmetik Terlengkap dan Terpercaya 

#1 di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat dari iPrice pada Q1 2020 akses ke 

situs web Sociolla.com memasuki angka 3,1 juta pengunjung, dan Sociolla telah 

berhasil masuk sepuluh besar dalam peta e-commerce Indonesia. 

Dikutip dari website resminya, Sociolla sangat memperhatikan keaslian 

serta kualitas produk yang dijual. Bekerja sama dengan distributor resmi baik di 

Indonesia maupun luar negeri tidak membuat Sociolla lepas  kontrol. Sociolla 

memberikan jaminan kualitas penyimpanan produk yang  dilakukan langsung oleh 



manajemen operasi Sociolla sesuai dengan standar internasional dan panduan 

penyimpanan dari pemilik merek. Sociolla hadir untuk memberikan kenyamanan 

dan keamanan dalam berbelanja kebutuhan kecantikan secara online. Tidak hanya 

itu, Sociolla juga memastikan bahwa setiap produk dari Sociolla  asli dan otentik 

dengan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga 

konsumen terhindar dari produk palsu. 

Sociolla membidik semua elemen khususnya para mahasiswa yang 

memiliki kecintaan pada produk kosmetik. Apalagi situs ini menyediakan banyak 

promo, diskon, gratis ongkir, voucher belanja dimana hal tersebut dapat menarik 

perhatian. Maka dari itu, mahasiswa dipilih sebagai subyek penelitian karena 

mahasiswa termasuk khalayak yang mempunyai ketertarikan akan produk-produk 

kosmetik.  

Berdasarkan fenomena dan uraian yang ada di atas, maka peneliti ingin 

mengetahui motif, penggunaan media dengan tingkat kepuasan menggunakan 

media online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-

2019. 

Rumusan Masalah 

Dari seluruh uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

I. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi menggunakan 

media online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik dengan penggunaan media online Sociolla.com dalam 

mengakses informasi produk kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu 

komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019? 

II. Apakah ada hubungan yang signifikan antara penggunaan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi produk kosmetik dengan tingkat 

kepuasan menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 



informasi mengenai produk kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu 

komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019? 

III. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi menggunakan 

media online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik dengan tingkat kepuasan menggunakan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik di 

kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019? 

IV. Apakah ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik, dan penggunaan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik, 

dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media online Sociolla.com 

dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik di kalangan 

mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019? 

Kerangka Teori 

I. Media Online 

Salah satu media yang terus mengalami perkembangan adalah 

internet sebagai media online. Menurut (Siregar, 2005), media online 

dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang 

berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di 

dalamnya terdapat portal berita, website (situs web), e-commerce,  radio 

online , pers online, dan lain sebagainya dengan karakteristik masing-

masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau 

konsumen memanfaatkannya. 

Perkembangan internet atau media online yang semakin maju 

merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. E-

commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar 

saat ini yang berhubungan dengan internet atau media online. Perdagangan 

elektronik atau yang biasa disebut juga e-commerce, adalah penggunaan 

jaringan komunikasi untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan 



populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer 

dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. 

II. Motif Penggunaan Media 

Menurut Ardianto (2014), motif merupakan suatu pengertian yang 

meliputi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam 

diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu.  

Dalam definisi tersebut motif jika dihubungkan dengan 

penggunaan media dapat diartikan sebagai alasan yang mendorong 

seseorang untuk menggunakan suatu media. Dalam hal ini, dianggap 

bahwa seseorang aktif dan menggunakan media untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan. Selain itu, diasumsikan bahwa setiap orang dapat 

menggunakan media untuk mencapai tujuan motivasi yang berbeda. (Juan-

Jose, Isabel, 2016) 

Dennis McQuail membagi kepuasan khlayak berdasarkan empat 

motif kebutuhan yaitu: 

a. Information Seeking (Informasi), yaitu penggunaan isi media 

untuk mengetahui atau mencari informasi-informasi yang 

bersifat umum. 

b. Entertainment (Hiburan), yaitu menggunakan isi media unuk 

mendapatkan hiburan. 

c. Personal Identity (Identitas pribadi), yaitu menggunakan isi 

media untuk memenuhi kebutuhan identitas pribadi.  

d. Social Integration and Interaction (Integrasi dan interaksi 

sosial), yaitu menggunakan isi media untuk memperkuat 

hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan.  

 

Dalam menggunakan media massa, seseorang didorong oleh motif-

motif tertentu. Ada berbagai kebutuhan yang dipuaskan oleh media massa. 

Pada saat yang sama, kebutuhan ini dapat dipuaskan oleh sumber-sumber 

lain selain media massa (Rakhmat, 2012:205). 

III. Teori Uses and Gratifications 



Teori ini merupakan kerangka teori yang digunakan dengan baik 

untuk menjelaskan berbagai motif dan alasan di balik penggunaan media 

apa pun. Teori ini juga mengasumsikan bahwa konsumen aktif, selektif, 

dan termotivasi untuk menggunakan media yang diberikan. Selain itu, 

teori uses and gratifications diterapkan untuk menjelaskan mengapa orang 

cenderung menggunakan media tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

mereka (Puneet et al., 2019). 

Konsep dasar teori uses and gratifications menurut Katz, Blumber 

& Gurevitch adalah; (1) asal sosial dan psikologis dari; (2) kebutuhan 

yang menghasilkan; (3) harapan-harapan; dari (4) media massa atau 

sumber lain yang mengarah pada; (5) pola diferensial dari paparan media 

(atau keterlibatan dalam kegiatan lain); yang mengakibatkan (6) 

pemenuhan kebutuhan dan; (7) konsekuensi lainnya (Rosengren, Wenner, 

& Palmgreen, 1985). 

Untuk lebih jelasnya model Uses and Gratification dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

TEORI USES AND GRATIFICATION 

Antiseden   Motif    Penggunaan media  Efek 

-Variabel Individu -Kognitif -Jumlah Isi  -Kepuasan 

  

-Variabel lingkungan -Diversi -Macam Isi  -Pengetahuan 

   -Personal -Hubungan dengan  -Dependensi 

    identity  isi 

Sumber: Rakhmat (2001:65) 

IV. Kepuasan Penggunaan Media 

Kepuasan adalah hasil dari penilaian khalayak bahwa media massa 

telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan khalayak. Berdasarkan 



teori uses and gratification bahwa teori ini menjelaskan mengenai 

bagaimana pengguna secara aktif menggunakan media dalam memenuhui 

kebutuhan.  

McQuail (1996:72) menyebutkan kategori kepuasan berdasarkan 

empat motif pengguna media, yaitu: 

a. Informasi: mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang 

berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia, 

memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum, belajar dan 

pendidikan diri sendiri, memperoleh rasa damai melalui 

penambahan pengetahuan 

b. Identitas diri: menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, 

menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan 

nilai-nilai lain (dalam media), meningkatkan pemahaman 

tentang diri sendiri 

c. Integrasi dan interaksi sosial: memperoleh pengetahuan tentang 

keadaan orang lain; empati sosial, menemukan bahan 

percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman selain 

manusia, membantu menjalankan peran sosial 

d. Hiburan: melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan, 

bersantai, memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis, mengisi 

waktu, penyaluran emosi 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian korelasi kuantitatif, yaitu 

untuk mengetahui masalah tentang hubungan antara dua atau lebih gejala. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian adalah survei dengan menggunakan kuesioner 

sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi 

tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. 

Populasi penelitian adalah mahasiswa perempuan Ilmu Komunikasi FISIP 

UNS angkatan 2016-2018. Dengan total 265 mahasiswa, sejumlah 73 mahasiswa 



dipilih secara acak sederhana sebagai sampel penelitian. Penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan online kuesioner dari 

google form. Jawaban dari responden tersebut dijadikan sebagai sumber data 

primer bagi peneliti. Kemudian dari data yang terkumpul dilakukan pengolahan 

data dengan tahapan pengeditan, penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah instrumen atau alat uji 

yang telah dibuat dapat mengukur apa yang akan diukur dalam penilitian. Uji 

validitas dilakukan dengan menggunakan metode Pearson Product Moment. 

Apabila nilai        >        maka item pertanyaan dari kuisioner tersebut 

dinyatakan alat tes yang valid. Sebaliknya apabila nilai        <        maka item 

pertanyaan dari kuisioner tersebut dinyatakan tidak valid. 

Uji realibilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

pengukuran dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda (konstan) bila 

dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.  Uji realibilitas 

dilakukan dengan menggunakan metode Koefesien Alpha Cronbach (α). 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode 

korelasional (asosiasi), metode korelasional bertujuan untuk mengetahui dan 

mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). 

Dengan rumus korelasi Parsial Rank Kendall sebagai berikut:  

      
                

√       
         

  

 

Untuk menentukan apakah koefesien korelasi parsial yang ditentukan 

signifikan atau tidak, maka dilakukan uji signifikansi koefesien korelasi parsial 

dengan rumus sebagai berikut: 

      
      

     
 



Apabila nilai        <        , maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

tidak terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan        >        , maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifkan. 

Sajian Data 

I. Variabel Independen (Motivasi Menggunakan Media Online 

Sociolla.com dalam Mengakses Informasi Mengenai Produk 

Kosmetik) 

Tabel 1 

Motivasi menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik 

Kategori  Frekuensi Prosentase (%) 

Tinggi  15 20,5 

Sedang  45 61,6 

Rendah  13 17,9 

Total  73 100 

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 1-13 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, hasil menunjukkan bahwa 15 

responden (20,5%) memiliki motivasi dengan kategori tinggi. Sementara 

sebagian besar 45 responden (61,6%) memiliki motivasi dengan kategori 

sedang. Dan   13 responden (17,9%) memiliki motivasi dengan kategori 

rendah. 

II. Variabel Antara (Penggunaan Media Online Sociolla.com dalam 

Mengakses Informasi Mengenai Produk Kosmetik)  

Tabel 2 

Penggunaan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik 

Kategori  Frekuensi Prosentase (%) 

Tinggi  3 4,1 

Sedang  43 58,9 

Rendah  27 37 

Total  73 100 

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 1-13 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil menunjukkan bahwa sebagian 

kecil yaitu 3 responden (4,1%) memiliki penggunaan media dengan 



kategori tinggi. Sementara sebagian besar 43 responden (58,9%) memiliki 

penggunaan media dengan kategori sedang dan 27 responden (37%) 

memiliki penggunaan media dengan kategori rendah.  

III. Variabel Dependen (Tingkat Kepuasan Setelah Menggunakan Media 

Online Sociolla.com dalam Mengakses Informasi Mengenai Produk 

Kosmetik) 

Tabel 3 

Tingkat kepuasan setelah menggunakan media online Sociolla.com 

dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik 

Kategori  Frekuensi Prosentase (%) 

Tinggi  9 12,3 

Sedang  33 45,2 

Rendah  31 42,5 

Total  73 100 

Sumber: Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 1-13 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil menunjukkan bahwa 9 responden 

(12,3%) memiliki tingkat kepuasan dengan kategori tinggi. Sementara 

sebagian responden berjumlah 33 (45,2%) memiliki tingkat kepuasan 

dengan kategori sedang. Dan 31 responden (42,5%) memiliki motivasi 

dengan kategori rendah. 

Analisis Data 

I. Hubungan antara motivasi menggunakan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik dengan penggunaan media online Sociolla.com dalam 

mengakses informasi produk kosmetik 

 



Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi 

menggunakan media online Sociolla.com dengan penggunaan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi produk kosmetik, 

diperoleh hasil koefesien korelasi (𝝉) sebesar 0,267 dengan 

probabilitas 0,004. Sehingga diperoleh nilai         sebesar 2,336. 

Nilai         sebesar 2,336 kemudian dikonsultasikan dengan 

       dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = n – 2 = 73 – 2 = 

71 dengan taraf signifikansi 5%. Mengingat df (71) = 0,230, dengan 

demikian hasilnya 2,336 > 0,230. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada hubungan yang signifkan antara motivasi dengan 

penggunaan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

FISIP UNS angkatan 2016-2019. 

II. Hubungan yang signifikan antara penggunaan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik 

 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel penggunaan 

media online Sociolla.com  dalam mengakses informasi mengenai 

produk kosmetik dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi produk kosmetik, 



diperoleh hasil koefesien korelasi (𝝉) sebesar 0,265 dengan 

probabilitas 0,004. Sehingga diperoleh nilai         sebesar 2,316. 

Nilai         sebesar 2,316 kemudian dikonsultasikan dengan 

       dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = n – 2 = 73 – 2 = 

71 dengan taraf signifikansi 5%. Mengingat df (71) = 0,230, dengan 

demikian hasilnya 2,316 > 0,230. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada hubungan yang signifkan antara  penggunaan media 

dengan tingkat kepuasan menggunakan media online Sociolla.com 

dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik di kalangan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019. 

III. Hubungan yang signifikan antara motivasi menggunakan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS 

angkatan 2016-2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik dengan tingkat kepuasan setelah 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

produk kosmetik, diperoleh hasil koefesien korelasi (𝝉) sebesar 0,834 

dengan probabilitas 0,000. Sehingga diperoleh        sebesar 12,730. 



Nilai        sebesar 12,730 kemudian dikonsultasikan dengan 

       dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = n – 2 = 73 – 2 = 

71 dengan taraf signifikansi 5%. Mengingat df (71) = 0,230, dengan 

demikian hasilnya 12,730 > 0,230. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada hubungan yang signifkan antara  motivasi dengan tingkat 

kepuasan setelah menggunakan media online Sociolla.com dalam 

mengakses informasi mengenai produk kosmetik di kalangan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019. 

IV. Hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara motivasi 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik, dan penggunaan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik, dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media 

online Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk 

kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS 

angkatan 2016-2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik, dan penggunaan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik, 

dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi mengenai produk kosmetik, 



diperoleh hasil koefisien korelasi parsial (𝝉) sebesar 0,918 dengan 

probabilitas 0,000. Sehingga diperoleh nilai         sebesar 19,396. 

Nilai         sebesar 19,396 kemudian dikonsultasikan dengan 

       dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = n – 2 = 73 – 2 = 

71 dengan taraf signifikansi 5%. Mengingat df (71) = 0,230, dengan 

demikian hasilnya 12,730 > 0,230. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga ada hubungan yang signifkan secara bersama-sama antara  

motivasi, dan penggunaan media dengan tingkat kepuasan setelah 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

FISIP UNS angkatan 2016-2019. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa: 

I. Motivasi menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik mempengaruhi penggunaan 

media online Sociolla.com dalam mengakses informasi produk 

kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS 

angkatan 2016-2019. Hal ini ditandai dengan nilai         >       , 

yaitu 2,336 > 0,230. Sehingga hipotesis menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara motivasi dengan penggunaan media 

media online Sociolla.com dalam mengakses informasi produk 

kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS 

angkatan 2016-2019 dengan taraf signifikansi 5% diterima. 

II. Penggunaan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

produk kosmetik mempengaruhi tingkat kepuasan setelah 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi 

FISIP UNS angkatan 2016-2019. Hal ini ditandai dengan nilai  



       >       , yaitu 2,316 > 0,230. Sehingga hipotesis menyatakan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan media dengan 

tingkat kepuasan setelah menggunakan media online Sociolla.com 

dalam mengakses informasi produk kosmetik di kalangan mahasiswa 

ilmu komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019 dengan taraf 

signifikansi 5% diterima. 

III. Motivasi menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik mempengaruhi tingkat kepuasan 

setelah menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu 

komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019. Hal ini ditandai dengan 

nilai         >       , yaitu 12,730 > 0,230. Sehingga hipotesis 

menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

dengan tingkat kepuasan setelah menggunakan media online 

Sociolla.com dalam mengakses informasi produk kosmetik di kalangan 

mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS angkatan 2016-2019 dengan 

taraf signifikansi 5% diterima. 

IV. Motivasi menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik mempengaruhi tingkat kepuasan 

setelah menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses 

informasi mengenai produk kosmetik yang dipengaruhi oleh 

penggunaan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

mengenai produk kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi 

FISIP UNS angkatan 2016-2019. Hal ini ditandai dengan nilai  

       >       , yaitu 19,396 > 0,230. Sehingga hipotesis menyatakan 

bahwa ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi, dan penggunaan media, dengan tingkat kepuasan setelah 

menggunakan media online Sociolla.com dalam mengakses informasi 

produk kosmetik di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi FISIP UNS 

angkatan 2016-2019 dengan taraf signifikansi 5% diterima. 
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