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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di 

seluruh dunia membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan 

kegiatan bisnis melalui media elektronik yang sudah dikenal publik dengan nama 

bisnis online. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam jaringan 

internet yang saat ini banyak diminati oleh pelaku usaha karena dinilai bisnis 

semacam ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan mendirikan bisnis di 

dunia nyata (offline) (Serfiyani, et al. 2013:1). 

Pada perkembangannya media sosial  sekarang telah beralih dari ajang 

pertemanan menjadi arena untuk berbisnis. Berbagai produk baik barang maupun 

jasa di dipromosikan dan marak dijual lewat sejumlah media sosial. Seperti 

dilansir dari CNN Money, sejauh ini hampir 75% pebisnis kecil tercatat telah 

memanfaatkan media sosial guna memperlancar usahanya. Buktinya di Indonesia, 

banyak ditemukan produsen atau sales yang memasarkan produknya lewat 

Facebook. Sejumlah foto berisi contoh gambar produk dan daftar harga banyak 

terpampang di media sosial tersebut. Banyak orang yang mengakui keampuhan 

penggunaan media sosial dalam meningkatkan prospek bisnis yang tengah 

dijalaninya 
1
.

1 Anonim. 2014. http://www.ciputraentrepreneurship.com/bisnis-online/inilah-enam-media-sosial-yang-

mendukung-bisnis-online-anda diakses pada 14 Agustus 2015 21.00 

http://www.ciputraentrepreneurship.com/bisnis-online/inilah-enam-media-sosial-yang-mendukung-bisnis-online-anda
http://www.ciputraentrepreneurship.com/bisnis-online/inilah-enam-media-sosial-yang-mendukung-bisnis-online-anda
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Media sosial yang gencar digunakan dalam bisnis online salah satunya  

adalah Instagram. Pada Instagram banyak bisnis mulai dari produk hingga jasa 

sudah berkembang. Instagram sendiri adalah salah satu social media 

platfrom yang sedang nge-trend beberapa tahun terakhir. Diketahui jumlah 

pengguna Instagram yang disebut “IG-ers” adalah sekitar 200 juta. Menunjukkan 

berapa banyak pasar yang dimiliki pebisnis online di Instagram. Tidak hanya 

sampai di situ, terdapat 60 juta foto yang diunggah setiap harinya yang kemudian 

menghasilkan 1,6 miliar likes. Tidak heran, apabila banyak brand yang merambah 

ke Instagram, atau contoh kecil lainnya adalah toko-toko online juga bertabur di 

Instagram 
2
. 

Meskipun bisnis online mempunyai keunggulan dan massa yang sangat 

banyak, bisnis online atau bisa dikatakan dengan online shop penuh dengan 

persaingan. Karena konsumen bisa dengan mudahnya membandingkan bisnis kita 

dengan pesaing lainnya hanya melalui bantuan mesin pencari. Cukup ketikkan 

satu keyword dan mesin tersebut menunjukkan ribuan hasil pencarian dalam 

sekejap. Kondisi tersebut sudah cukup untuk menggambarkan betapa ketatnya 

persaingan dalam dunia bisnis online. Jika lengah sedikit saja, akan sulit untuk 

bangkit kembali dari persaingan tersebut. Jumlah kompetitor yang banyak dan 

kemudahan dalam membuat bisnis online adalah faktor penyebab maraknya bisnis 

online 
3
.  

 
2
 Anonim. https://www.maxmanroe.com/instagram-untuk-bisnis-menarik-perhatian-ig-ers.html diakses pada 

14 Agustus 2015 21.05 

 3 
Anonim. http://www.bisnisonlinegratisan.com/2013/07/tips-rahasia-memenangkan-persaingan.html diakses 

pada 9 januari 2015 jam 7.25 

http://carabelajarbisnisonline.org/
http://carabelajarbisnisonline.org/
http://www.bisnisonlinegratisan.com/2013/07/tips-rahasia-memenangkan-persaingan.html%20diakses%20pada%209%20januari%202015%20jam%207.25
http://www.bisnisonlinegratisan.com/2013/07/tips-rahasia-memenangkan-persaingan.html%20diakses%20pada%209%20januari%202015%20jam%207.25
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Menggunakan media sosial sebagai media promosi atau menjual produk, 

follower menjadi indikasi yang penting. Karena jumlah followers mencerminkan 

potensi pasar atau prospek yang akan menjadi target pemasaran produk. Tidak 

bisa disangkal jumlah follower merupakan indikasi banyaknya prospek atau calon 

pembeli. Semakin banyak follower yang dipunyai, maka semakin besar 

kesempatan untuk mendapatkan pemasaran yang sukses di media sosial. Jumlah 

follower yang lebih banyak juga akan meningkatkan popularitas. Namun, 

membangun follower yang organik, yaitu mereka yang follow karena kehendak 

sendiri pasti membutuhkan waktu yang lama (Dipa, Ivan. 2013:20). 

  Follower yang banyak sangat berpengaruh terhadap peningaktan penjalan 

karena semakin banyak jumlah follower semakin berpeluang mendapatkan 

pembeli. Bisa dibilang hidupnya atau nyawanya bisnis atau jualan online di 

Instagram tergantung dari jumlahnya follower, setiap waktu harus bertambah 

jumlah follower nya agar bisa mendapatkan pembeli baru lagi, jika jumlah 

follower tidak bertambah bisa jadi harap-harap cemas, logikanya follower tersebut 

sudah tahu produk dan sebagian sudah membeli sebagian hanya dijadikan 

referensi siapa tahu lain hari akan membeli produknya 
4
. Bisa dikatakan bahwa 

seiring meningkatnya jumlah follower online shop pada media sosial Instagram 

juga berdampak juga terhadap meningkatnya produk yang dijual online shop 

tersebut. 

 

 4
 Supriyono, Agus.  2015. http://www.blogagus.com/2015/03/2-cara-menambah-follower-instagram.html 

diakses pada 15 Agustus 2015 jam 09.00 

http://www.blogagus.com/2015/03/2-cara-menambah-follower-instagram.html
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Promosi merupakan salah satu senjata andalan dalam sebuah bisnis, 

termasuk bisnis online. Tanpa promosi, sebuah bisnis online akan susah 

berkembang dan tidak banyak orang yang tahu. Untuk memperluas pangsa pasar 

salah satunya adalah dengan melakukan promosi (Mangkulo, Hengky A. 

2010:67). Promosi merupakan kegiatan atau cara untuk memberitahu, membujuk, 

atau mengingatkan orang mengenai produk, jasa yang ditawarkan. Kegiatan 

promosi juga bisa dikatakan sebagai kegiatan atau upaya-upaya online shop dalam 

mempengaruhi konsumen agar mau melakukan pembelian produk maupun jasa 

yang ditawarkan saat ini dan dimasa yanga akan datang. 

Kegiatan berpromosi yang dilakukan online shop juga berpengaruh 

terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen. Kegiatan promosi secara berkala 

dan teratur akan membuktikan keseriusan pemilik menggeluti bisnis tersebut 

sehingga akan berdampak baik terhadap kepercayaan pembeli terhadap toko 

online. Online shop harus selalu aktif berpromosi dan jangan tiba-tiba pasif dan 

menghilang dari dunia online. Kepercayaan pembeli juga dapat tumbuh dari cara 

online shop berpromosi 
5
. Dengan melakukan kegiatan promosi secara rutin pada 

media sosial Instagram, online shop bisa mendapatkan dampak berupa 

peningkatan penjualan yang otomatis juga akan menambah jumlah followers pada 

akun Instagram online shop tersebut.  

 

 5
 Anonim. 2014. http://blog.shopious.com/tips-online-shop/tips-meningkatkan-kepercayaan-dengan-pembeli 

diakses pada 15 Agustus 2015 jam 09.10 

http://blog.shopious.com/tips-online-shop/tips-meningkatkan-kepercayaan-dengan-pembeli
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Persaingan online shop dibidang produk maupun jasa dalam menarik minat 

konsumen sangatlah bervariasi dan memiliki strategi promosi yang bermacam-

macam dalam pemilihannya maupun pelaksanaannya. Tentunya harus dipikirkan 

strategi yang tepat dan diperhitungkan sehingga yang telah direncanakan dapat 

tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Perkembangan 

teknologi melahirkan media-media promosi yang bervariasi salah satunya adalah 

media promosi yang dilakukan para online shop pada media sosial Instagram. 

Dari media promosi pada media sosial Instagram, para online shop mempunyai 

strategi masing-masing untuk meningkatkan penjualan yang menarik untuk 

diteliti. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui strategi-

strategi promosi online shop pada media sosial Instagram dalam meningkatkan 

penjualan. Sehingga peneliti mengambil judul “Strategi Promosi Online Shop 

Pada Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan 

masalah, “Bagaimana strategi promosi online shop pada media sosial 

Instagram untuk meningkatkan penjualan?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi 

online shop pada media sosial Instagram dalam meningkatkan penjualan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

  Penelitian ini dapat digunakan referensi bagi peneliti berikutnya 

yang masuk dalam jurusan Ilmu Komunikasi khususnya Public Relation 

dalam melakukan penelitian sejenis. Selain itu menjadi referensi sumber 

pengetahuan tentang strategi promosi pada media sosial Instagram. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Agar memperoleh pemahaman bagi peneliti tentang strategi 

promosi online shop pada media sosial Instagram dalam meningkatkan 

penjualan. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pebisnis 

online dalam memilih macam-macam strategi promosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


