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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses dalam sosial yang sangat vital 

dan mendasar didalam kehidupan manusia. Dibilang mendasar itu 

karena tiap manusia, baik yang primitif maupun modern, berkehendak 

mempertahankan suatu persetujuan mengenai aturan dalam sosial 

melalui komunikasi. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan individu – individu lain, sehingga meningkatkan 

kesempatan individu untuk tetap hidup (Rahmat, 1998). Setiap saat 

semua orang selalu bebicara seputar komunikasi, kata komunikasi 

sudah sangat banyak diantara kita yang masih kurang mengerti arti dari 

komunikasi, walaupun kita selalu melakukannya dan 

memperbincangkan. 

Dalam buku Daddy Mulyana (2010) menurut Hovland 

menjelaskan “komunikasi adalah proses dimana kemungkinan 

seseorang (komunikator) menyampaikan (lambang – lambang verbal) 

untuk berubah perilaku orang lain (komunikan)”. Pendengar  

meningkatkan respon atau makna dari pikiran yang sama dengan yang 
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dimaksud komunikan itu. Sedangkan menurut Laswell dalam buku 

Deddy Mulyana (2010) menjelaskan bahwa “cara yang baik untuk 

memberikan gambaran komunikasi yaitu dengan menjawab pertanyaan 

– pertanyaan berikut : “Who Says What In Which Cahannel To Whom 

With What Effect?”. Komunikasi juga mempunyai hubungan kontak 

antara manusia, baik kelompok maupun individu. Didalam kehidupan 

berorganisasi, komunikasi menjadi sebuah hal yang sangat penting 

dalam proses penyampaian informasi dari komunikator pada 

komunikan, baik secara intern maupun ekstern. Berjalan lancarnya 

komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasil atau tidaknya informasi 

yang disampaikan kepada kegiatan yang akan dilakukan dalam 

organisasi tersebut (Ruslan, 2002). 

 Dari pengertian – pengertian tersebut itu dapat dilihat bahwa 

komunikasi adalah suatu proses menyampaikan pesan yang berupa 

pesan informasi, emosi, keterampilan, ide, dan sebagainya dengan 

melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa 

perilaku yang dilakukan menggunakan media tertentu, bahwa dari 

komunikator ke komunikan itu sangat baik menggunakan verbal 

maupun non verbal. Dalam perpindahan pesan  tersebut memungkinkan 

komunikasi melalui media dan tatap muka, sehingga komunikasi dapat 

menimbulkan pengaruh dan efek baik bagi komunikan maupun 

komunikator. 
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2.1.2 Tujuan Komunikasi 

Dalam buku yang berjudul Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, 

menurut Onong Uncjana Effendy (2003) menjelaskan 4 fungsi dari 

komunikasi, yaitu  :  

1. To Inform (menginformasikan) : kegiatan yang dilakukan seperti 

menyimpan data, mengumpulkan, pesan dan fakta, komentar opini, 

sehingga orang dapat mengetahui keadaan yang terjadi diluar 

dirinya. 

2. To Educate (Mendidik) : memberi kesempatan untuk mendapatkan 

pendidikan secara luas, baik pendidikan formal maupun informal. 

3. To Entertaint (Menghibur) : media massa sudah menyita banyak 

waktu luang semua usia fungsinya media komunikasi untuk alat 

hiburan dalam rumah tangga. 

4. To Influence (Mempengaruhi) : proses komunikasi, komunikator 

itu dapat memengaruhi komunikan untuk merubah perilaku 

ataupun sikap dari komunikan agar dapat merubah seperti 

komunikan inginkan. 

 

2.2 Komunikasi Pemasaran 

2.2.1 Komunikasi sebagai Dasar Pemasaran 

Komunikasi memiliki peranan dalam proses pemasaran, oleh 

karena itu untuk mendapat hasil yang bagus dalam pemasaran 
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diperlukan sebuah strategi, dengan strategi yang bagus dan tepat 

terlaksana, suatu perusahaan dapat memperoleh komunikasi pemasaran 

yang sangat baik dalam membagikan suatu produk atau jasa. 

Komunikasi bukan sebagai upaya menyampaikan pesan saja, akan 

tetapi berperan dalam aktifitas pemasaran juga. Maka itu komunikasi 

dikatakan sebagai yang mendukung kegiatan dalam pemasaran, dimana 

komunikasi adalah sebuah proses pemahaman dan pemikiran yang 

disampaikan antar organisasi atau individu dan individu            

(Terence, 2003).  Hakikatnya pada strategi itu merupakan perencanaan 

dan manajemen mencapai tujuan tersebut. Strategi berfungsi sebagai 

jalan hanya menuju sebuah alat saja, melainkan harus mampu 

menunjukan bagaimana taktik/cara operasinya. 

2.2.2 Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang 

dijalankan oleh penjual dan pembeli, dan itu tersebut merupakan 

kegiatan yang membentuk dalam pemperoleh keputusan dibidang 

pemasaran serta mengarah pertukaran untuk lebih memuaskan dengan 

cara menyadarkan pihak untuk lebih baik lagi (Basu Swasta, 2001). Jadi 

komunikasi pemasaran itu pertukaran informasi yang terjalin dua arah 

antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. 

Kotler (2002) mengatakan pemasaran merupakan suatu kegiatan 

yang mengarahkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia 

melalui sebuah proses pertukaran. Sedangkan menurut Stanton (2003) 
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pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan usaha 

dalam menuju perencanaan, menentukan harga, promosi dan distribusi 

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli 

yang ada maupun  pembeli potensial. Bila dicermati secara mendalam, 

maka lebih berorientasi pada sifat dalam proses pemasaran yang 

dihubungkan dengan perilaku manusia didalam mencapai 

kebutuhannya. Namun dapat diketahui alat pemuas keinginan dan 

kebutuhan manusia itu adalah produk. Tentu saja konsep produk yang 

dimaksud tidak terbatas pada barang wujud fisiknya, melainkan 

meliputi barang yang tidak berwujud, seperti halnya ide, jasa – jasa dan 

sebaginya yang menjadi kebutuhan dan keinginan setiap manusia. 

Menurut pendapatnya Terence (2003) dalam buku yang berjudul 

Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Periklanan dan Promosi, 

menjelaskan bahwa komunikasi pemsaran adalah cara yang digunakan 

untuk memberikan informasi, mengajak (persuasif) dan mengingatkan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai 

produk dan merek yang dijual. 

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran merupakan aktifitas 

komunikasi dalam seorang penjual menyampaikan pesan kepada 

konsumen atau pembeli dengan menggunakan sejumlah media dan 

saluran. Hal tersebut bertujuan agar membentuk perubahan 



                                                                                                         13 
 

pengetahuan, tindakan dan sikap oleh konsumen agar membeli produk 

dan jasa yang ditawarkan. 

 

2.2.3 Proses Komunikasi Pemasaran 

 Dalam bukunya Kotler dan Keller (2009) yang berjudul 

Manajemen Pemasaran menyatakan terdapat elemen – elemen dalam 

proses komunikasi dalam pemasaran yang efektif terdiri dari 9 unsur, 2 

unsur diantaranya adalah penerima dan pengirim pesan, 2 unsur 

selanjurnya alat komunikasi utama, media dan pesan, sementara unsur 

selanjurnya merupakan fungsi komunikasi utama pengkodean, 

penguraian, tanggapan dan umpan balik. Unsur terakhir itu adalah 

gangguan yang pesan – pesan secara acak dan bertentangan dengan 

yang dapat mengganggu komunikasi. Adapun proses komunikasi 

pemasaran dapat dilihat dari bagam proses komunikasi pemasaran 

berikut ini : 

 Bagan Proses Komunikasi Pemasaran 

 

  

 

 

 

Penerima Penguraian 

Kode 

Pengkodean 

 

Tanggapan 
Umpan 

Balik 

Pengirim Pengkodean 

Gangguan 

Media 
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Sumber : Kotler dan Keller (2009) 

Bagan 2.2.3 

  Model ini menekankan pada faktor – faktor terpenting dalam 

komunikasi pemasaran yang efektif. Pengirim tersebut harus tahu siapa 

yang ingin dicapai dan bagaimana tanggapannya yang diinginkan 

masyarakat. Pengirim tersebut harus mengkodekan pesan dengan cara 

mempertimbangkan bagaimana sasarannya biasa menguraikan kode 

pesan. Pengirim juga harus mengirimkan pesan tersebut itu melalui 

media yang sekiranya efisien untuk mencapai pendengar sasaran dan 

membangun saluran umpan balik untuk selalu memantau tanggapan 

penerima atas pesan itu. 

  Untuk pesan yang disampaikan bisa efisien, maka proses 

pengkodean dari pengirim harus berhubungan dengan penguraian kode 

oleh penerima. Artinya pesan yang baik adalah pesan yang disampaikan 

dengan tanda – tanda yang dikenali penerima, apabila pengirim 

memiliki persamaan  yang memiliki pengalaman dengan penerima 

pesan, maka komunikasi yang dilakukan akan terjalin secara efektif. 

Pernyataan itu akan menjadi beban untuk komunikator ke sosial tertentu 

yang ingin berkomunikasi secata efektif dengan lapisan sosial lain. 

2.2.4 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran terdiri dari empat komponen dalam pemasaran 

yang terkandung dari 4P, yakni : 
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1. Product (Produk), 

2. Price (Harga), 

3. Place (Tempat, termasuk juga distribusi), dan 

4. Promotion (Promosi). 

Karena pemasaran itu bukan ilmu pasti, sehingga bauran pemasaran 

juga terus berkembang, perkembangannya itu dikenal istilah 7P dimana 

3P yang selanjutnya adalah : 

1. People (orang), 

2. Physical evidence (Bukti fisik), dan 

3. Process (Proses) 

 

Metode pemasaran klasik seperti 4P diatas berlaku juga untuk 

memasarkan melalui internet, meskipun di internet pemasaran 

dilakukan banyak metode lain yang sangat sulit untuk diimplementasi 

diluar dunia maya (Hermawan, 2012).  

 

2.3 Strategi Komunikasi Pemasaran 

2.3.1 Pengertian Strategi Komunikasi Pemasaran 

Strategi komunikasi merupakan gabungan dari semua elemen 

komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, media, penerima hingga 

pada pengaruhnya yang di rancang agar mencapai tujuan komunikasi 

yang optimal (Cangara, 2013). 
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Strategi pemasaran adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan 

disebuah perusahaan. Hai ini juga didukung oleh pendapat Swasta 

(1996) strategi adalah sebuah rangkaian perencanaan besar yang 

menggambarkan bagaimana perusahaan itu harus beroprasi untuk  

mencapai tujuan. Sehingga didalam menjalankan usaha kecil diperlukan 

adanya pengembangan melewati strategi pemasaran.  Karena pada saat 

itu kondisi krisis justru usaha kecilah yg mampu memberikan 

pertumbuhan terhadapat pendapatan para masyarakat. Oleh karna itulah 

pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan  strategi. 

Menurut pendapat Tjipono (2008) dalam bukunya “Dalam Peranan 

Strateginya”, pemasaran mencakup setiap usaha agar mencapai 

kesesuaian antar perusahaan dengan lingkungan dalam mencari 

pemecahan atas masalah penentuan 2 pertimbangan pokok, yakni : 

a. Bisnis ada yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis 

apa yang dapat dimasuki mendatang.  

b. Bisnis yang telah di pilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses 

dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk, 

harga promosi dan distribusinya (bauran pemasaran) untuk 

melanyani pusat sasarannya. 

 

2.3.2 Unsur Strategi Komunikasi Pemasaran 

Didalam buku Criss Fill (1995) yang berjudul Marketing 

Communication, Framework. Theories and Applications menjelaskan 
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bahwa kerangka kerja dan unsur  komunikasi pemasaran bahwa 

organisasi dapat dipadukan sebagai sistem sosial terbuka dan semua 

komponen yang ada didalam sistem tersebut secara interaktif saling 

tergantungan satu sama lainnya. Modifikasi merupakan salah satu 

bagian dari sebuah sistem dan memerlukan penyesuaian. 

Dalam bukunya Winardi (1993) yang berjudul “Azaz – Azas 

Marketing” menjelaskan bahwa elemen – elemen yang menyebabkan 

timbulnya penjualan dapat dinyatakan sebagai the marketing mix dan 

dapat mencakup produk, merek, dalam menciptakan permintaan, begitu 

pula harga di saluran distribusinya. Tetapi kebanyakan diantara elemen-

elemen tersebut sudah dinyatakan sebagai fase - fase fungsi penjualan.  

Perkembangan marketing mix menyebabkan ahli memberikan 

pernyataan, sabagaimana pendapat yang diberikan oleh Winardi (1982), 

kebijaksanaan pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam 4 strategi, 

yaitu :  

a. Product Strategy : Kebijakan dalam pemasaran meliputi desain 

kemasan, merek dagang, merek perusahaan, surat izin, jaminan 

perusahaan, jamianan barang, perputaran produk, dan 

pengembangan produk baru.  

b. Distribution Strategy : Kebijakan pemasaran yang meliputi saluran 

penjualan, pendistribusian barang dan orang yang menjalankan 

pendistribusian barang menuju konsumen. 
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c. Promotional Strategy : Kebijakan pemasaran yang meliputi 

personal selling, sales promotion dan advertising yang memberikan 

komunikasi efektif antara perusahaan dan targer market. 

d. Pricing  Srategy : kebijakan dalam pemasaran yang meliputi 

penetapan harga yang menguntungkan perusahaan dan konsumen 

dalam mempertimbagkan peraturan pemerintahan serta pendapat 

umum. 

 

2.3.3 Hubungan antara Strategi dengan Pemasaran  

Strategi pemasaran adalah sebuah hal yang sangat penting bagi 

perusahaan tersebut, dimana strategi pemasaran itu adalah suatu cara 

mencapai sebuah tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi pemasaran 

tidak hanya di peruntukan bagi sebuah usaha yang berskala besar. 

Usaha kecil juga membutuhkan strategi pemasaran agar bisa 

mengembangkan usahanya. Karena sering kali pada kondisi kritis 

malahan usaha kecilan yang mampu bertahan memberikan 

pertumbuhan terhadap pertumbuhan masayarakat. Hubungan strategi 

dan pemasaran menjadi penting dalam dunia bisnis, karena pada 

hakikatnya hubungan tersebut merupakan langkah kreatif yang 

berhubungan untuk diupayakan oleh sebuah perusahaan guna sesuai 

dengan target pemasaran terbaik dalam rangka mewujudkan kepuasan 

konsumen secara maksimal. Strategi pemasaran sangat diperlukan 

untuk mencegah penurunan jumlah konsumen serta jatuhnya daya saing 
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produk bisnis dpasaran (Hermawan, 2012). Melalui proses strategi ini, 

sebuah proses pemasaran yang baik dapat dipertahankan, memberikan 

cara – cara baru yang membuat para pelanggan menemukan keunikan 

dalam produk, hal ini merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan 

dalam pemsaran. 

 

Bagan Hubungan Strategi dengan Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bagan 2.3.3  

 

2.3.4 Media Komunikasi Pemasaran 

Menurut Ruslan (2007) media yang dimaksud disini merupakan 

alat yang digunakan untuk memindah pesan dari sumber kepada 

penerimanya. Terdapat  pendapat mengenai saluran mengenai saluran 
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atau media. Ada yang menilai bahwa media itu bisa saja bermacam – 

maca bentuknya, missal dalam komunikasi antar pribadi, panca indera 

dianggap sebagai sebuah media dalam komunikasi. Dalam komunikasi 

massa, media merupakan sebuah alat yang dapat menghubungkan 

antara sumber dan penerima yang bersifat terbuka, dimana tiap orang 

dapat melihat, mendengarkan dan membacanya. Media didalam 

komunikasi massa itu dapat dibedakan kedalam 2 katagori, yaitu : 

1. Media Cetak 

 Media cetak itu sifatnya komersial, misalnya surat kabar 

harian, majalah berita, tabloid, atau hiburan yang terbitnya secara 

berkala, mingguan dan bulanan, yang tersebar luas dan dibaca 

masyarakat umum.  

2. Media Elektronik (Broadcast Media) 

Media elektronik seperti saluran televisi dan radio, baik 

milik swasta maupun pemerintahan yang memiliki pendengar 

atau pemirsa dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar 

seluruh Indonesia. 

 

2.3.5 Pemasaran Via Internet 

Internet telah menjadi “wabah” bagi manusia modern seperti 

sekarang ini untuk saling bertukar informasi, menjadi sumber informasi  

dan juga menjadi sarana untuk membujuk calon konsumen. Komunikasi 

dalam pemasaran dengan memanfaatkan internet  dengan demikian 
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telah memasuki ruang tanpa batas dan dalam waktu sekejap. Pemasaran 

di internet (internet marketing), juga disebut sebagai pemasaran - i, web 

marketing, online marketing atau e-marketing, atau e-commerce adalah 

pemasaran dari produk atau jasa melalui sebuah internet. Pemasaran 

dalam internet tersebut menuntut adanya penguasaan aspek kreatif dan 

aspek teknis dalam internet secara bersama-sama, termasuk desain, 

pengembangan, periklanan, dan penjualan (Hermawan, 2012). Semua 

mengetahui bahwa perkembangan teknologi informasi khususnya 

internet telah mengubah semua cara manusia dalam berkomunikasi 

dengan masyarakat. 

Menurut data dari website resmi Wikipedia.com jumlah 

penggunaan internet di dunia semakin hari semakin bertambah. Tahun 

2010, pengguna internet di Indonesia diprediksi mencapai 50 juta, ini 

merupakan sebuah angka yang sangat menggiurkan bagi para pemasar. 

Selain mengubah perilaku manusia dalam berkomunikasi, inrternet juga 

memberikan perubahan dalam upaya pemasaran. 

 

2.3.6 Pemasar Internet 

Seorang pemasar (orang yang melakukan kegiatan pemasaran) 

mempunyai tugas utama dalam membuat orang lain (calon pembeli) 

mengetahui produk yang ditawarkan. Dengan menggunakan internet 

pemasaran produk dapat lebih terbantu, karena internet memungkinkan 
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proses dalam pemasaran lebih efektif, respon lebih cepat dan biaya 

yang terbilang sangat murah (Zaki dan Smitdev, 2008).  

Kemudahan teknologi seperti ini telah membawa keuntungan 

untuk tetap dilihat sebagai peluang dan alternatif dalam penyampaian 

pesan kepada konsumen. Di Amerika Serikat pemasaran dengan 

mengunakan internet mencapai nilai 27,5 miliar dolar pada tahun 2000 

dan meningkat sampai 42 miliar dolar ditahun 2011. Dari sisi konsumen 

58% masyarakat Korea Selatan membeli buku via internet, Jerman 

54%, bahkan Vietnam 54%, India 46% (Nielsen report). Hal ini 

mengindikasikan pemasaran via internet melalui memberikan peluang 

yang sangat besar dan memberikan kemudahan dalam setiap transaksi 

yang ditawarkan. 

 

Katagori Periklanan Online Teratas 

Presentase iklan yang didapatkan 

21% 
18% 

5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 
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                    Sumber : Agus Hermawan, 2012 

                    Diagram 2.3.6 

 

2.3.7 Pemasaran melalui Jejaring Sosial 

Memberikan target kepada konsumen dengan pesan komersial akan 

selalu meningkat terkait dengan penggunaan yang memiliki media 

sosial. Media sosial yang di bayar dan media sosial yang berhubungan 

dengan pada aktifitas sebagai sumber pendapatan. Media sosial 

merupakan teknologi yang mobile dan berbasis WEB, yang mendorong 

interaksi seseorang yang menggunakan media sosial. Meskipun jejaring 

sosial itu banyak ragamnya seperti Facebook, Twitter dan Instagram 

adalah jejaring sosial yang banyak digunakan dan menojol didalam 

interaksi sebuah pemasaran. Melalui media sosial lah seringkali orang 

bertukar konten dan sesuatu yang memiliki nilai maupun produk yang 

mereka sukai. Menyadari hal tersebut, pemasar sendiri sangat 

memberikan perhatian pengguna yang berinteraksi melalui media sosial 

dan konsumen potensial (Hermawan, 2012). 

 

2.4 New Media 

2.4.1 Pengertian New Media 

Kemajuan dalam berteknologi komunikasi yang pesat seperti 

sekarang ini, banyak sekali menghasilkan sebuah new media yang jenis 

teknologinya komunikasi baru yang merupakan sesuatu dalam digital. 
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New media sudah memberikan manfaat dalam individu maupun 

kelompok untuk alat yang berfungsi sebagai pendukung proses 

komunikasi. New media dapat menyampaikan informasi kepada 

khalayak untuk target komunikasi.  New media itu merupakan media 

baru yang muncul pada saat menjalani interaksi yang berkembang 

diinternet, telah kita ketahui sebelum adanya internet ini terdapat 

sebuah media yaitu media cetak seperti majalah, tabloid, koran dan 

media massa seperti radio dan televisi untuk menunjang kebutuhan 

informasi yang makin hari semakin berkembang karena ada 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. New media 

tersebut merupakan media yang menggunakan internet yang berbasis 

teknologi, berpotensi interaktif, berkarakter fleksibel dan bisa 

bermanfaat secara pribadi maupun publik. Media baru (new media)  

merupakan istilah untuk mengikuti perkembangan kemunculan 

komputer, digital ataupun jaringan teknologi informasi dan komunikasi 

pada akhir abad ke – 20. Beberapa penjelasan dari new media itu seperti 

handphone atau yang sekarang ini lagi ramai digunakan adalah 

smartphone, website, internet, permainan computer dan DVD 

(Mondary, 2008). 

Definisi lain menjelaskan, new media adalah sebuah konsep 

pemahaman digitalisasi yang mengikuti perkembangan zaman yang 

menyangkut sains dan teknologi, dari yang semula bersifat manual 
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menjadi otomatis dan dari yang bersifat rumit menjadi sesuatu yang 

ringkas (Napitulu, 2011). 

Denis McQuail (2011) seorang pakar komunikasi dalam bukunya 

yang berjudul Teori Kmunikasi Massa menjelaskan, ciri utama dari new 

media, yakni : 

1. Adanya saling ketergantungan dan keterhubungan, 

2. Khalayak individu terhadap penerima maupun pengirim melalui 

aksesnya, 

3. Interaktifitas, 

4. Karakter yng berguna untuk karakter yang terbuka, dan 

5. Sifatnya dimana – mana. 

Dari penjelasan – penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

new media merupakan sebuah media komunikasi yang memberikan 

suatu kemudahan  dan memberikan informasi serta juga hiburan ke 

khalayak yang dapat menghubungkan setiap individu dari penjuru 

dunia untuk bisa dapat berkomunikasi serta berinteraksi tanpa 

dibatasi jarak, tempat dan waktu. 

2.4.2 Media Sosial 

Internet adalah sebuah alat yang sekarang telah banyak digunakan 

masyarakat pada saat ini. Teknologi komunikasi tersebut banyak 
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dipakai karena dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, oleh siapa 

saja dan tentunya sangat mudah sekali digunakan. Internet sangat 

melekat di masyarakat karena dapat berkomunikasi dari dalam negri 

maupun luar negeri dan selalu memberikan pengetahuan  agar 

masyarakat dapat mengetahui informasi sebuah produk maupun jasa. 

Media sosial yang berupa media internet untuk memungkinkan 

penggunanya dapat mempresentasikan dirinya maupun bekerja sama, 

berbagi, berinteraksi, berkomunikasi dengan pengguna yang lain dan 

membentuk sebuah ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2016). Media 

sosial adalah sebuah alat digital marketing yang sangat efektif dan 

terstruktur. Sosial media bahkan bisa dapat digunakan untuk 

membangun relasi komunitas para pengguna produk ataupun layanan 

bagi perusahaan (Purnama, 2011). 

Hollenhorst & Michael (2010) berpendapat bahwa media sosial 

merupakan sebuah pengembangan diri dari teknologi komunikasi dan 

informasi yang ada di internet. Media sosial merupakan sebuah aplikasi 

yang membuat koneksi atau jaringan kita dengan orang lain dapat 

digunakan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan perangkat 

teknologi seperti smarphone dan gadget lainnya yang memiliki akses 

internet. Media sosial menjelaskan sebagai rangkaian kegiatan yang 

mengintegrasikan pengguna teknologi dan berinteraksi sosial untuk 

berbagi obrolan atau perbicaraan, suara, video dan gambar. 
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Sedangkan menurut Nurudin (2012) media sosial adalah sebuah 

media online yang fungsinya itu untuk berbagi sebuah informasi kepada 

orang lain atau khalayak secara virtual. Melalui media sosial itulah 

setiap orang dapat mengatur, membuat sekaligus mempublikasikan 

konten berita, promosi, foto, video dan artikel. Kini media sosial 

menjadi senjata baru untuk masyarakat, karena media sosial bisa 

dimanfaatkan untuk media menjalin silahtuhrahmi, berwirausaha, 

menemukan teman baru maupun sebagai tempat untuk merebut simpati 

masyarakat, khususnya digunakan pada kalangan tokoh politik. 

Sehingga masyarakat Indonesia seperti sekarang ini tidak asing lagi 

dengan adanya berbagai macam media sosial (Nasrullah, 2016). 

Dari beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa media sosial 

adalah sebuah media online yang para penggunanya bisa dengan sangat 

mudah berbagi, berpartisipasi dan menciptakan suatu hal yang 

menciptakan sebuah inovasi – inovasi baru dan unik. Media sosial juga 

merupakan media yang sebagai suatu rangkaian terus – menerus tanpa 

henti disebuah komunikasi sosial. Banyak macam media sosial yang 

digunakan oleh mayoritas orang di Indonesia, antara lain : 

a. Instagram, 

b. Facebook, 

c. Youtube, 
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d. Twitter,  

e. Path 

f. Dll. 

Didalam buku Napitulu dan Irwan (2013) yang berjudul Social Media 

Nation “15 Inspirasi Berjejaring Sosial” menyebutkan bahwa lebih dari 1 

Milyar orang menggunakan internet dan 77% orang mengakses sosial 

media. Dari hasil demografisnya, data tentang orang menggunakan 

internet, yakni : 

1. Mereka adalah seorang anak muda dan usianya 90% dibawah 35 tahun, 

2. Bertempat tinggal di kota – kota besar, dan 

3. 80% mengakses melalui smartphone untuk menggunakan media sosial. 

 

2.4.2.1 Manfaat Media Sosial 

1. Sarana untuk berbagi, 

2. Sarana untuk berekspresi, 

3. Sarana untuk berjual beli online 

4. Menambah banyak teman, dan 

5. Bisa menggunakan teknologi terkini. 

 

2.4.2.2 Kelebihan Media Sosial 

Dennis McQuail memaparkan beberapa kelebihan dari 

media sosial dibandingka dengan konvensional sebagai berikut : 
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1. Bisa mendapatkan informasi yang aktual, 

2. Dapat mengecek keberadaan teman yng menggunakan 

jejaring sosial, dan 

3. Dapat berinteraksi dengan teman lama yang jauh jaraknya. 

 

2.4.2.3 Kekurangan Media Sosial 

  Dalam buku Hermawan (2012) menjelaskan yang menjadi 

kekurangan media sosial komunikasi dalam pemasaran adalah : 

1. Banyak terdapat akun palsu yang terkadang itu bisa dijadikan 

sebagai sebuah salah satu objek perusakan nama baik 

seseorang, dan 

2. Sering terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan tindakan criminal. 

2.4.3 Instagram sebagai Media Komunikasi 

Situs jejaring sosial instagram ini memililki sebuah ciri khas 

tersendiri, yaitu sebuah fitur untuk menampilkan dan berbagi sebuah 

foto serta video. Adanya filter digital yang ada di aplikasi dapat 

digunakan untuk membuat foto dan video yang akan dibagikan agar 

lebih menarik. Kevin Systrom dan Mike Krieger merupakan sesesorang 

yang menciptakan instagram, kedua sarjana tersebut berasal dari 

Standford University di Amerika Serikat. Mereka meluncurkan 

instagram pada bulan Oktober 2010. Layanan yang diberikan instagram 

tadinya  hanya berupa aplikasi saja di smartphone ini mendapatkan 
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popularitas yang tinggi dalam waktu cepat, dengan lebih 100 juta 

pengguna yng terdaftar dan sekitar 90 juta pengguna yang aktif 

perbulannya di Januari 2013 (Nurudin, 2012). 

Menurut kutipan dari Wikipedia.org instgaram merupakan media 

sosial yang berbasis foto serta video, dimana user (sebutan para 

pengguna instagram) bisa berbagi berbagai macam foto dan video untuk 

diunggah. Instgaram yang tersedia secara gratis di Apple App Store dan 

Google Play Store dan sekitaran lebih dari 1 Milyar orang di seluruh 

dunia telah menggunakan instagram yang fungsinya untuk menangkap 

dan membagi foto serta video sebagai alat penyaluran inspirasi dan 

kreatifitas pengguna instagram. Instagram sendiri telah mengambil dari 

cara kerjanya yang dimiliki telegram dan mengirim informasi, sehingga 

dapat dengan meng – upload foto serta video dan membagikan ke 

masyarakat atau khalayak umum melalui jejaring internet yang menjadi 

sebuah informasi secara cepat dan mudah. 

Sistem sosial di instagram adalah dengan mengikuti pengguna 

akun lainnya dan pastinya harus mempunyai akun instagram. Dengan 

itu, komunikasi antar sesama pengguna instagram  dapat terjalin sendiri 

dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto – foto  

ataupun video yang telah diuggah oleh pengguna instagram yang lain. 

Followers atau pengikut juga bisa menjadi salah satu unsur terpenting, 

dan jumlah tanda suka dari pengikut berpengaruh apakah foto tersebut 

dapat jadi sebuah foto popular atau tidak. Untuk mendapatkan teman – 
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teman  di instagram, dapat juga menggunakan teman – teman mereka  

yang juga pengguna instagram (Bambang, 2013). 

2.4.3.1 Fungsi Instgram 

Berfungsi sebagai tempat untuk mengunggah foto – foto 

serta video dari khalayak umum, terdapat beberapa peraturan 

dari instagram itu sendiri, agar para penggunanya tidak 

meupload foto – foto dan video yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dari pihak instagram. Peraturan 

tersebut yang paling penting di instagram adalah larangan 

keras untuk meng-upload foto – foto atau video pornografi dan 

juga meng-upload foto dan video pengguna instgaram yang 

lain tanpa meminta izin lebih dulu. 

2.4.4 Akun Instagram Naobe Skincare 

Naobe Skincare melakukan penjualan produknya melalui sosial 

media seperti Website, Instagram dan Facebook. Akan tetapi Naobe 

Skincare lebih sering menggunakan Instagram @Naobeskincare, 

dikarenakan masyarakat luas sekarang ini kebanyakan menggunakan 

Instagram, karena bukan hanya mudah dalam penggunaan, akan tetapi 

detail produk pun gampang untuk dilihat di Instagram. Sehingga owner 

dan pengelola Instagram @Naobeskincare merasa lebih efektif jika 

mempromosikan produk Naobe Skincare di Instagram, yang dalam 
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akun Instagram official @Naobeskincare berjumlah 306 postingan dan 

memiliki 4.531 pengikut  (followers). 

                

https://instagram.com/naobeskincare/ 

Gambar 2.4.4 

 

2.5 Produk Kecantikan di Indonesia 

Produk kecantikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI  

No.220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 yang menyatakan 

bahwa produk kecantikan adalah bahan atau campuran bahan untuk 

digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada 

bagian tubuh manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, 

menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. 

https://instagram.com/naobeskincare/
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Sejak 40 tahun terakhir, industri kosmetik semakin meningkat, industri 

kimia memberi  banyak bahan dasar dan bahan aktif kosmetik, kualitas dan 

kuantitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit terus meningkat, banyak 

para dokter yang terjun langsung dan meningkatkan perhatian terhadap ilmu 

kecantikan kulit (cosmetodermatology), serta membangun kerja sama yang 

saling menguntungkan  dengan para ahli kosmetik dan ahli kecantikan, 

misalnya dalam hal pengetesan bahan baku atau bahan jadi dan penyusunan 

formula berdasarkan konsepsi dermatologi atau kesehatan (Lizha, 2013). 

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Jumlah penduduk sekitar 

250 juta  jiwa, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan 

kosmetik. Kendati mayoritas industri kosmetik membidik target konsumen 

utama kaum wanita, belakangan mulai berinovasi dengan produk-produk 

untuk pria. Saat ini perkembangan industri kosmetik Indonesia tergolong 

bersahabat. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada 2012 

14% menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun. 

Berdasarkan data Euro Monitor produk kecantikan dan perawatan tubuh 

global pada 2012 mencapai US$ 348 miliar, tumbuh tipis US$ 12 milyar 

dibanding tahun sebelumnya. Meskipun 2012 perekonomian dunia masih 

diwarnai krisis keuangan seperti yang terjadi di kawasan Eropa, maupun 

perlambatan ekonomi China, produk-produk kecantikan bermerek terbukti 

masih dapat bertumbuh dengan solid. Produk kecantikan bermerek diprediksi 

tumbuh 6% tahun ini, lebih tinggi dari pertumbuhan produk kosmetik umum 

sebesar 4%. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) 
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memperkirakan tahun ini penjualan kosmetik dapat tumbuh hingga Rp 11,22 

triliun, naik 15% dibanding proyeksi 2012 sebesar Rp 9,76 triliun. Dari sisi 

ekspor, industri kosmetik ditaksir tumbuh 20% menjadi US$ 406 juta.  

Nuning S Barwa, Ketua Umum Perkosmi, mengatakan pertumbuhan 

volume penjualan kosmetik ditopang oleh peningkatan permintaan, 

khususnya dari konsumen kelas menangah. Pertumbuhan penjualan kosmetik 

juga didorong oleh tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria. 

"Dulu pria tidak tertarik membeli produk perawatan kulit yang maskulin, tapi 

sekarang ketertarikan mereka tinggi. Peluang pasar kosmetik di Indonesia 

masih sangat besar. Karena itu, produsen kosmetik nasional perlu memenuhi 

kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Apalagi, Kementerian 

Perindustrian juga memberikan insentif untuk mendorong pengembangan 

industri komsetik di Tanah Air.  

Dapat dilihat dari hadirnya produk kecantikan yang menawarkan 

bermacam-macam treatment. Banyaknya produk kecantikan, skincare atau 

perawatan wajah. Yang pasti, memilih produk kecantikan dan skincare 

terbaik perlu melihat fasilitas dan layanan yang diberikan.  

 

2.6 Teori New Media Pierre Levy 

Pierre Levy mengembangkan teori new media dengan mengemukakan 

bahwa media baru itu merupakan teori yang membahas tentang 

perkembangan media. Teori tersebut kaitannya erat dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, seperti salah satunya adalah media 
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sosial, yang zaman sekarang ini menjadi media komunikasi serta informasi 

yang terpopuler di dunia (Solomon, 2011). 

Didalam teori new media ini terdapat 2 pandangan yang dijelaskan oleh 

Pierre Levy, yakni : 

1. Pandangan interaksi sosial yang membedakan media menurut 

kedekatannya melalui interaksi tatap muka. Beliau memandang World 

Wide Web (WWW) sebagai lingkungan informasi yang fleksibel, 

dinamis dan terbuka yang memastikan manusia atau masyarakat tersebut 

mengembangkan orientasi pengetahuannya yang baru dan juga dapat 

terlibat dalam dunia secara mutual dan pemberiaan kekuasaan pada 

masyarakat. 

2. Pandangan integrasi sosial yang merupakan gambaran media bukan 

dalam bentuk berupa interaksi, informasi dan penyebarannya, tetapi 

dalam bentuk kebiasaan atau bagaimana manusia menggunakan media 

tersebut sebgaai cara menciptakan masyarakat atau khalayak. Media 

tidak hanya sebuah alat informasi atau cara untuk mencapai sebuah 

ketertarikan diri, akan tetapi menyatukan dalam beberapa bentuk 

masyarakat atau khalayak dan memberikan sesuatu rasa saling memiliki. 

Peneliti menggunakan teori new media karena Naobe Skincare 

memanfaatkan new media berbasis internet khususnya media sosial Naobe 

Skincare untuk berinteraksi dan memperkenalkan Naobe Skincare sebagai 
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media promosi, iklan dan jual beli produk kecantikan di Indonesia maupun 

luar negeri. 

 

2.7 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Pemasaran 

Produk Kecantikan Naobe melalui Akun Instagram @Naobeskincare. 

Kegiatan komunikasi dalam pemasaran yang hingga saat ini masih dijalankan 

oleh produk kecantikan  Naobe Skincare yakni memasarkan produk melalui 

akun Instagram @Naobeskincare. Memasarkan suatu produk ini merupakan 

salah satu sarana sebagai menjalankan strategi komunikasi  pemasaran kepada 

follower/konsumen di Instagram, sehingga menjadi bahan utama untuk dapat 

diolah agar menghasilkan sebuah daya tarik bagi follower/konsumen di akun 

Instagram @Naobeskincare. Penerapan strategi komunikasi pada pemasaran 

Naobe Skincare tersebut akan membantuk dalam menarik minat 

follower/konsumen untuk mempertahankan dampak pada peningkatan 

penjualan yang juga dapat mencipkatan citra yang baik untuk Naobe 

Skincare. Sehingga promosi dan pemasaran menjadi bagian yang tidak bisa 

dipisahkan agar dapat memberikan informasi dan dapat meyakinkan 

konsumen atau khalayak akan produk yang di tawarkan oleh Naobe Skincare. 

Sehingga inilah pentingnya strategi komunikasi dalam pemasaran produk 

Naobe Skincare. 

 


