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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Komunikasi

2.2.1 Pengertian Komunikasi 

Terdapat beberapa  ahli yang mengemukakan definisi komunikasi, 

diantaranya adalah menurut Thoha (2002:145) yang dimaksud dengan komunikasi 

adalah: ”Proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang 

ke orang lain”. Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2002:145) bahwa: “Komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain 

dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan 

tujuan yang dimaksud.”Lebih lanjut Tohardi (2002:197) mengemukakan 

bahwasannya: Komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap 

gagasan atau ide yang disampaikan. Pengertian ini memberikan pesan yang 

seimbang antara pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan penerima pesan, 

yang merupakan 3 komponen utama dalam proses komunikasi. Pesan dapat 

disimpulkan dengan berbagai media, namun pesan itu hanya punya arti jika 

pengirim dan penerima pesan berusaha menciptakan arti tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikan 

sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang dimaksud antara satu 

sama lainnya. Dalam suatu organisasi dibutuhkan adanya komunikasi karena 
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komunikasi timbul ketika seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang 

lain. Komunikasi antarpersonal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar 

individu dalam proses penyampaian pesan, ide atau gagasan sehingga proses 

transfromasi dapat berjalan sesuai harapan masing-masing invidu. 

2.1.2 Proses Komunikasi 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikannya, 

dengan adanya pengaruh yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan agar 

terjadi feedback yang diharapkan guna mencapai suatu kesamaan makna antara 

komunikator dan komunikannya. Menurut Onong (2007) membagi proses 

komunikasi ini menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologis 

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan 

komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan 

suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. 

Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan dan lambang. Isi 

pesan umumnya adalah pikiran sedangkan isi lambang umumnya adalah 

bahasa. 

2. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis diklasifikasikan menjadi 

proses komunikasi secara primer dan secara sekunder, yaitu sebagai berikut: 
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a. Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer (primary process) adalah proses 

penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan suatu lambang (symbol) sebagai media atau saluran. Lambang 

ini umumnya bahasa, tetapi dalam situasi–situasi komunikasi tertentu 

lambang–lambang yang dipergunakan dapat berupa kial (gesture), yaitu 

gerak anggota tubuh, gambar, warna dan lain sebagainya. 

Dalam komunikasi bahasa disebut lambang verbal (verbal symbol) 

yang banyak digunakan manusia dalam berkomunikasi dengan tujuan dapat 

dimengerti atau dipahami oleh orang lain ketika menyampaikan pesan. 

Sedangkan lambang–lambang lain yang bukan bahasa dinamakan lambang 

nirverbal (non verbal symbol) adalah kial (isyarat), gambar dan warna. 

Walaupun lambang nirverbal dapat dimengerti oleh orang lain saat 

penyampaian pesan, tetapi tidak sejelas menggunakan bahasa. 

b. Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Media kedua yang digunakan dalam proses komunikasi sekunder ini adalah 

media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Penggunaan media 

massa ini untuk mencapai khalayak yang lebih banyak dan luas. Namun 

kekurangan dari proses komunikasi sekunder ini adalah umpan balik yang 
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tidak langsung karena bersifat satu arah (one way communication). (Onong, 

2003 : 31). 

2.1.3 Fungsi Komunikasi 

Fungsi dasar komunikasi menurut (Liliweri, 2011: 136-137) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

Fungsi Pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal 

kehidupan manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, misalnya 

pendidikan nilai dan norma budaya, budi pekerti dan sopan santun (fungsi 

pengajaran) oleh orang tua dan anggota keluarga lain. Pendidikan dan 

pengajaran dilaksanakan melalui pendidikan formal di sekolah dan 

pendidikan informal/ nonformal dalam masyarakat. Komunikasi menjadi 

sarana penyediaan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk 

memperlancar peranan manusia dan memberikan peluang bagi orang lain 

untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. 

2. Informasi 

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. Setiap 

orang dan sekelompok orang membutuhkan informasi untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka, informasi ini dapat diperoleh dari komunikasi lisan 

dan tertulis melalui komunikasi antarpersonal, kelompok, organisasi, media 

sosial dan komunikasi melalui media massa. Mereka yang memiliki 

kekayaan informasi akan menjadi tempat bertanya bagi orang lain 

disekitarnya. 
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3. Hiburan 

Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, maka manusia 

harus mengalihkan perhatiannya dari situasi stress ke situasi yang lebih santai 

dan menyenangkan, hiburan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi 

semua orang. Komunikasi menyediakan hiburan yang tiadahabis-habisnya 

misalnya melalui film, televisi, radio, drama, music, chating lihat video lewat 

smartphone , literatur, komedi dan permainan. 

4. Diskusi 

Kehidupan kita penuh dengan berbagai pandangan dan pendapat yang 

berbeda-beda, untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan diskusi 

antarpersonal maupun dalam kelompok. Diskusi bisa dilakuakan dimedia 

sosial contohnya di media sosial facebook, WhatsApp, WeChat, Line, Kakao 

Talk dan lain lain,melalui debat akan ditemukan kesatuan pendapat sambil 

tetap menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Komunikasi merupakan 

saran yang baik bagi penyaluran bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang 

gagasan baru yang lebih kreatif dalam membangun kehidupan bersama. 

5. Persuasi 

Persuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam rangka penyatuan 

pandangan yang berbeda dalam rangka pembuatan keputusan personal 

maupun kelompok atau organisasi.Komunikasi memungkinkan para pengirim 

pesan bertindak sebagai seorang persuader terhadap penerima pesan yang 

diharapkan akan berubah pikiran dan perilakunya. 

6. Promosi Kebudayaan 
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Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang untuk 

memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan tradisi budaya suatu 

masyarakat. Komunikasi membuat manusia dapat menyampaikan dan 

menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam rangka pengembangan 

kebudayaan. 

7. Integrasi 

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang melintasi ruang dan waktu di muka 

bumi ini dapat diintegrasikan, artinya dengan komunikasi makin banyak 

orang saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-masing. Suatu 

bangsa yang besar dapat diintegrasikan melalui komunikasi, misalnya 

komunikasi melalui media massa. 

Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana, 2010: 5) 

mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama untuk 

kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan 

kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai 

ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk 

memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. 

Paragraf di atas, menjelaskan bahwa fungsi komunikasi sangatlah beragam 

dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi komunikasi yaitu, untuk menjalin 

hubungan baik dengan yang lainnya karena manusia tidak bisa hidup sendiri. 

Fungsi komunikasi juga bisa menampilkan diri manusia ke orang lain, sehingga 

dengan begitu secara tidak sadar akan memperbaiki hubungan sosial dengan 
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lainnya. Tidak ada manusia yang hanya berdiam diri tanpa komunikasi dan 

bersosial pada orang lain, karena hal seperti itu tidak akan bisa manusia lakukan. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, fungsi komunikasi setiap orangnya 

pasti berbeda. Dimana ada kaitannya dengan komunikasi antarpersonal yang terjadi 

pada hubungan persahabatan. mereka membutuhkan komunikasi selain untuk 

menyelesaikan masalah juga sebagai hiburan dan saling sharing satu sama lain. 

Oleh karena itu, fungsi komunikasi yang terjadi pastinya akan berbeda-beda, sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Pemaparan di atas didukung pula dengan penjelasan menurut (Mulyana 

2010: 6) bahwa sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa 

komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk 

kelangsuangan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan 

ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan 

dengan orang lain. Beberapa fungsi komunikasi di atas sudah mewakili dari tujuan 

utama komunikasi. Fungsi komunikasi ini memang sangat banyak, beragam dan 

setiap manusia pasti kebutuhannya juga berbeda-beda. Dengan demikian, fungsi 

komunikasi yang ada merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam 

bersosialisasi, berhubungan, dan hidup berdampingan. 

2.2 Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran pada umumnya di pandang sebagai tugas untuk 

menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada 

konsumen. Menurut Kotler (2005:10) yang di alih bahasakan oleh Benyamin 
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molan adalah sebagai berikut : “Pemasaran adalah suatu  proses sosial yang di 

dalamnya individu dan  kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan  

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

Pengertian pemasaran menurut William. J. Station, yang di kutip oleh 

Djasmin Saladin (2006:2) menyatakan bahwa :“Pemasaran yaitu suatu sistem 

total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk mendistribusikan barang-

barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai sasaran serta tujuan 

organisasi”. 

Dari dua pengertian tersebut menurut penulis intinya bahwa pemasaran 

yaitu bagaimana perusahaan dapat menciptakan, menawarkan produk dan juga 

dapat memuaskan keinginan konsumen. 

2.2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Keinginan pemasaran dalam suatu perusahaan harus di organisasikan 

secara terpadu serta memerlukan suatu pelaksanaan manajemen pemasaran 

yangberorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengetahui pengertian 

manajemen pemasaran dari beberapa ahli :Pengertian manajemen pemasaran 

menurutPhilip Kotleryang dialih bahasakanoleh Benyamin Molan (2005:11) 

adalah sebagai berikut :“Sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran 

serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah jumlah pelanggan 

melalui penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian nilai pelanggan 

yang unggul”. 
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Menurut Wiliam j. Shultz,yang dikutip oleh Buchori Alma (2005:130) 

pengertian manajemen pemasaran adalahsebagai berikut : “Manajemen 

Pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh 

kegiatan pemasaran perusahaan atau pun bagian dari perusahaan” 

2.2.3 Bauran Pemasaran 

Menurut Mc Carthy yang di kutip oleh Kotler yang di alih bahasakan 

oleh Benyamin Molan (2005:17) mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi 

empat kelompok yang disebut empat P (4P) dalam pemasaran yaitu : Produk 

(product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). 

 
Gambar 2.1 Bauran Pemasaran 

Sumber : Philip Kotler oleh Benyamin Molan (2005:18) 

a. Produk (Product) 

Produk menurut Buchari Alma, (2005) merupakan segala sesuatu yang di 

tawarkan  ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan  atau keinginan. Produk 

yang di tawarkan meliputi barang fisik, jasa, kegiatan, pengalaman, orang, 
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tempat, organisasi, dan ide. Jadi produk yang berupa manfaat tangible 

maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. 

b. Harga (Price) 

Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran, karena 

harga menentukan pendapat dari suatu usaha. Disamping itu juga harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang merupakan 

penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur biaya saja. 

Keputusan penentuan harga juga sangat signifikan  di dalam penentuan nilai 

atau manfaat yang dapat di berikan  kepada pelanggan dan memainkan 

peranan penting dalam gambaran kualitas produk 

c. Tempat (Place) 

Untuk produk industri manufactur, place di artikan sebagai saluran distribusi 

(zero channel, two level channel, dan multi level channel), sedangkan untuk 

produk industri jasa place di artikan sebagai tempat pelayanan jasa. Lokasi 

pelayanan  jasa yang digunakan  dalam memasok jasa kepada pelanggan yang 

dituju merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi pelayanan 

yang akan di gunakan  melibatkan pertimbangan  bagaimana penyerahan jasa 

kepada pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Tempat juga penting 

sebagai lingkungan  dimana dan bagaimana jasa akan di serahkan, sebagai 

bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. 

 

 

d. Promosi (Promotion) 
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Menurut Buchori Alma (2005: 179), pada hakikatnya promosi 

adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan  aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Kotler (2006: 643) ada lima macam alat promosi yang 

dapat digunakan yaitu :Periklanan (Advertising), Promosi penjualan (Sales 

promotion), Publisitas (Publicity), Penjualan pribadi (Personal selling), 

Pemasaran langsung (Direct marketing). 

Sesuai dengan perkembangan jaman, maka muncul bauran 

pemasaran jasa diperluas (expanded marketing mix for service) dengan 3P, 

yaitu : Orang (People), Sarana fisik (Physical evidence), dan Proses (Process) 

sehingga menjadi tujuh unsur (7P) 

e. Orang (People) 

Orang (People) adalah semua pelaku yang memainkan peranan 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. 

Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan, 

bahkan cara berpakaian dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh 

terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (service 

encounter). 

f. Sarana Fisik (Physical Evidence) 



17 
 

Sarana fisik merupakan  suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk dalam sarana fisik 

antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, 

perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan 

pelayanan yang diberikan 

g. Proses (process) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas 

yang di gunakan  untuk menyampaikan pesan. Elemen proses ini mempunyai 

arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan 

aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan  dan keinginan konsumen. Untuk 

perusahaan jasa, kerjasama antara pemasaran dan operasional sangat penting 

dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani segala kebutuhan  dan 

keinginan konsumen, maka kualitas jasa diantaranya di lihat dari bagaimana 

jasa menghasilkan fungsinya. 

2.2.4 Pengertian Internet Marketing 

Internet marketing adalah kata lain dari pemasaran melalui internet. Definisi 

internet marketing adalah bentuk usaha dari sebuah perusahaan dalam memasarkan 

produknya maupun jasanya dan juga membangun hubungan yang lebih dekat 

dengan customer melalui media internet. Pengertian internet marketing 

menurut adalah Kotler dan Amstrong (2008:237) yaitu memiliki cakupan yang 

sangat luas yang merupakan situs publik dalam jaringan komputer yang sangat 

besar dari seluruh negara di dunia. Masing-masing jaringan komputer memiliki tipe 
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yang berbeda serta dari berbagai belahan negara di dunia menyatu ke dalam satu 

wadah informasi yang sangat besar sekali. 

Definisi internet marketing menurut Mulia (2009), pengertian internet 

marketing adalah sarana atau wadah dalam memasarkan produk maupun jasa 

melalui internet. Internet marketing ini merupakan aplikasi dan penerapan dari 

teknologi internet dan teknologi-teknologi digital yang terkait dengan tujuan-tujuan 

peningkatan pemasaran. Teknologi-teknologi tersebut seperti provider internet, 

media internet, kabel-kabel jaringan internet, satelit, hardware, software, yang 

semuanya sangat menunjang percepatan internet marketing.  

Internet Marketing adalah proses membangun serta menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan melalui aktivitas interaksi secara online guna memfasilitasi dan 

menjembatani pertukaran informasi, ide-ide, produk maupun layanan yang dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan maupun penyedia produk dan jasa (memuaskan 

tujuan dari kedua belah pihak). Menurut Kartajaya (2001: 39) menyatakan bahwa 

konsumen di era 2000-an adalah konsumen yang aktif, untuk itu kegiatan 

komunikasi pemasaran yang dilancarkan haruslah berupa dialog untuk mengetahui 

ekspektasi dari konsumen. Dialog yang dibangun harus equal, tidak ada monopoli 

dan keuntungan sepihak dalam mengakses informasi. Hal ini menggambarkan 

bahwa konsumen sekarang bukan konsumen yang pasif lagi, tetapi konsumen yang 

siap mengkritisi segala aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh pemasar 

Selain penggunaan website perusahaan, beberapa pemasar juga 

menggunakan media sosial dan komunitas online yang dapat dijadikan saluran 

untuk membangun dialog dengan konsumennya. Pembuatan akun facebook, 
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instagram, twitter, Youtube dan lain sebagainya, dapatdimanfaatkan para pemasar 

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan konsumen, sekaligus menggali 

informasi tentang produk yang bermanfaat untuk perbaikan produk maupun 

peningkatan pelayananan. Untuk itu, pemasar perlu konsisten dalam membina 

akun-akun media sosial yang digunakan, dengan cepat memberikan respon atas 

pertanyaan ataupun masukan. 

2.3 New Media Sebagai Media Komunikasi 

2.3.1 Pengertian New Media Sebagai Media Komunikasi 

Perkembangan teknologi komunikasi belakangan ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat dan kemunculan new media merupakan salah satu 

hasil dari perkembangan teknologi komunikasi yang baru dan digital. Dalam 

praktek komunikasi, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun 

organisasi, telah banyak memanfaatkan new media sebagai salah satu alat untuk 

mendukung proses komunikasi. Sama halnya dengan media cetak dan media 

elektronik, new media pun memiliki kemampuan untuk menyampaikan 

informasi kepada target komunikasi (audiens). 

New media menurut Creeber dan Martin (2009) didefinisikan sebagai 

produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama 

dengan komputer digital. Definisi lain new media merupakan media yang 

menggunakan internet media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, 

berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik 

Mondry (2008:13).  
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Persamaan definitif tentang konsep new media memperlihatkan bahwa 

kekuatan dalam suatu new media itu adalah penguasaan teknologi terutama 

internet yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Keberadaan new 

media tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang 

begitu pesat. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski 

sudah berkembang beberapa puluh tahun yang lalu, namun masih menjadi 

perbincangan publik hingga sekarang. Publik tidak hanya membicarakan 

kekuatan internet, tetapi juga dampak negatif yang menyertainya Junaedi dkk 

(2011:17). 

Menurut Lister (2009:13) new media memiliki enam karakteristik, yakni: 

1. Interaktivitas 

Interaktivitas maksudnya adalah komunikasi secara dua arah antara satu 

pengguna dengan pengguna lain di fasilitasi oleh komputer. New media 

memiliki karakteristik interaktivitas yang berada di antara karakteristik 

media massa dan komunikasi tatap muka. Penerima pesan melalui new 

media tidak hanya dapat menerima pesan tapi juga merespon pesan yang 

diterima, menyeleksi pesan yang ingin diterima dan mengirim pesan mereka 

sendiri.   

2. Digital 

Digital yakni bagaimana bentuk data digital dapat menjadi lebih baik 

penggunaannya dari data analog dalam segi kecepatan dan ke real annya. 

3. Hipertekstual 
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Hipertekstual berarti bahwa sebuah teks dapat mengarahkan pengguna 

untuk mengakses teks-teks lain (pada halaman lain) dengan melakukan klik 

pada suatu tautan teks. 

4. Virtualitas  

Virtualitas merupakan persepsi pengguna terhadap objek-objek immaterial. 

Seringkali internet disebut dunia maya karena mengandung unsur presence 

meskipun tidak secara fisik. Karakter tersebut mendorong terbentuknya 

budaya baru, yakni budaya virtual.      

5. Berjaringan (networked) 

Seluruh bagian dari new media saling terkoneksi satu sama lain dalam 

jaringan global. Jaringan ini terkoneksi tidak hanya melalui saluran telepon 

atau kabel, namun juga secara nirkabel. 

6. Terstimulasi (simulted) 

Simulasi mengacu pada proses pemalsuan atau artifisial suatu objek nyata. 

Misalnya tokok-tokoh dalam video game yang tidak terdapat secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai karakteristik utama dari new media, interaktivitas ini memberikan 

nilai tambah bagi new media. Interaktivitas inilah yang menjadi kata kunci yang 

membedakan old media dan new media. Interaktivitas ini dapat didefinisikan 

sebagai: the extend to which communication reflects back on it self, feed on and 

responds to the past Flew (2008:13).  

Jadi interaktivitas adalah level dimana komunikasi itu kembali pada kepada 

kita sendiri serta adanya tanggapan terhadap komunikasi sebelumnya. 
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Interaktivitas dalam konteks new media ini menunjukkan adanya kemampuan 

bagi para penggunanya (media) untuk terlibat secara langsung dan mengubah 

gambar atau teks yang mereka akses. Dalam hal ini pengguna dari new media 

ini bukan hanya menjadi viewer tetapi user Lister (2009:21).  New media jelas 

memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, lebih 

murah, lebih cepat untuk mendapatkan sebuah informasi ter update dan terbaru. 

Penggunaan new media saat ini tidak hanya untuk kepentingan individu 

saja, melainkan perusahaan-perusahaan juga menggunakan media sebagai 

sarana berkomunikasi dengan publiknya untuk membantu dalam pencapaian 

tujuan. Menurut Susilo (2012:9) tujuan penggunaan media dalam perusahaan 

yang pertama adalah untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan 

pemasaran suatu produk dan jasa. Melalui media pemasaran suatu produk akan 

lebih mudah karena publik akan lebih cepat mengenal suatu produk. Tujuan 

yang kedua adalah menjalin komunikasi berkesinambungan, media membantu 

suatu organisasi atau perusahaan untuk mempermudah berkomunikasi secara 

terus menerus kepada publik. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan 

publik demi tercapainya fungsi public relations media sangat diperlukan untuk 

memperoleh itikad baik dan kepercayaan dari publik dan masyarakat pada 

umumnya. Tujuan media yang terakhir adalah meningkatkan citra baik 

perusahaan atau organisasi, media merupakan sarana untuk meningkatkan citra 

perusahaan karena melalui media publik akan dapat menilai suatu perusahaan 

atau organisasi. Jadi citra baik perusahaan menjadi tujuan dalam penggunaan 

new media yang dilakukan oleh perusahaan. 



23 
 

2.3.2 Website Sebagai Media Untuk Meningkatkan Citra Perusahaan 

Seiring dengan berkembangnya era teknologi informasi saat ini, 

perkembangan website semakin pesat dari hari ke hari. Peran website sangat 

penting yang dapat menjadi sebuah sarana dalam penyampaian informasi 

kepada publik dan juga untuk sebagai peningkatan citra perusahaan. 

Pengertian website menurut Yuhefizar (2009:2) keseluruhan halaman-

halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi, 

domain adalah sebuah nama unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau 

lembaga atau organisasi yang bisa diakses melalui internet. Menurut 

Kriyantono (2008:260) website perusahaan merupakan sarana komunikasi yang 

pertama kali dan paling populer dilihat oleh individu ketika membutuhkan 

informasi tentang suatu perusahaan atau organisasi. Website biasanya terdiri 

dari beberapa halaman web yang saling terhubung satu dengan yang lain. 

Melalui website organisasi maupun perusahaan dapat meningkatkan citra, 

memberikan informasi, dan memperoleh feedback dari publik. Sebagai salah 

satu media yang dapat meningkatkan citra dan menjalin komunikasi dengan 

publiknya, website perlu dikelola secara tepat agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Website menjadi pilihan bagi perusahaan karena berbagai kelebihan 

yang dimilikinya, seperti banyaknya tampilan menu-menu yang dapat 

dimunculkan, dapat diperbarui setiap saat, penerimaan feedback yang cepat dan 

tergolong murah untuk tepat sasaran kepada publik secara luas dalam waktu 

yang singkat. 
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Kasali (1994:30) menyatakan bahwa citra merupakan kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman tersebut mucul dari 

berbagai sumber, salah satunya adalah pengaruh opini publik maupun media. 

Berdasarkan pernyataan ini, media memiliki peran dalam upaya pembentukan 

dan peningkatan citra sebuah organisasi maupun perusahaan. Oleh karena itu, 

setiap informasi yang diunggah perlu mendapat perhatian khusus menyangkut 

kualitasnya. Informasi yang akurat, tepat waktu dalam pengunggahan, memuat 

informasi yang lengkap, dan relevan mampu memberikan pengaruh terhadap 

pandangan masyarakat terhadap citra organisasi. Selain itu, informasi 

berkualitas yang diunggah ke website dapat menjadi sebuah informasi yang 

dapat dipercaya oleh publik sehingga dapat membantu dalam meningkatkan 

citra positif bagi perusahaan. 

Dalam perkembangannya, website digunakan oleh organisasi atau 

perusahaan untuk menampilkan profil, mengkomunikasikan kebijakan, produk, 

ataupun layanan. Website juga merupakan sarana bagi organisasi untuk 

menjalin komunikasi dengan publiknya. Website umumnya mencantumkan 

kontak yang dapat dihubungi oleh publik, dengan harapan kontak ini dapat 

direspon dengan segera. Sebagai salah satu jenis new media, website memiliki 

karakter yang berbeda dengan media konvensional, maupun new media yang 

lain. Handoko (2010:8) berikut hal-hal yang menjadi karakteristik sebuah 

website: 

a) Dapat menerobos batasan tempat dan waktu dalam memberikan 

informasinya 



25 
 

b) Kaya akan tampilan grafis sehingga sangat terjangkau sebagai sarana 

promosi 

c) Media interaktif yang dapat menggabungkan seluruh media informasi, 

meliputi: audio visual, animasi, image dan teks.  

Sebuah website bisa berupa hasil kerja dari perorangan atau individu, atau 

menunjukkan kepemilikan dari sebuah organisasi, perusahaan dan biasanya 

website itu menunjukkan beberapa topik khusus atau kepentingan tertentu. 

2.3.4 Citra Positif Perusahaan Sebagai Implikasi Pemanfaatan New Media 

Dalam meningkatkan citra positif perusahaan terdapat dua cara atau metode 

yang dilakukan dalam mengelola website dan media sosial twitter. Pengelolaan 

informasi yang dilakukan perusahaan harus efektif dan up to date, hal tersebut 

penting dilakukan karena akan memberikan manfaat terhadap perusahaan 

terutama dalam peningkatan citra yang diinginkan.  Upaya untuk menciptakan 

citra positif melalui penggunaan new media dapat ditunjukkan dari upaya atau 

cara pengelolaan media yang dilakukan. 

2.2.5 Cara Mengelola Website 

Website mempunyai keuntungan dalam hal kesegeraan tetapi 

penggunaannya akan sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan untuk 

berkomunikasi secara tepat waktu melalui website. Pertumbuhan website 

sebagai media online semakin meningkat. Setidaknya terdapat dua faktor yang 

menjadikan website melonjak tinggi. Pertama, karena teknologi dan 

infrastruktur telah menyebar dalam jumlah besar di masyarakat khususnya 
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telepon dan komputer. Kedua, website juga multifungsi dan internet juga 

mempunyai fungsi yang meluas (Alison, 2004:270). 

Kriyantono (2008:260) menjelaskan bahwa ada enam aturan mengelola 

website agar lebih berdaya guna, yaitu: 

1) Setiap link yang ditawarkan harus online 

Semua link harus aktif. Jangan sampai saat di klik ternyata tidak aktif. Ini 

jelas akan mengecewakan pengguna. Dan kalau terjadi berulang kali akan 

menjatuhkan kepercayaan publik. Ini seperti sebuah artikel surat kabar yang 

seharusnya bersambung ke halaman lain, tetapi saat dicari tidak ditemukan.  

2) Tersedia kontak informasi 

Jika pengguna memerlukan informasi lebih, seharusnya diberi tahu 

bagaimana mendapatkan. Kemudian permintaan pengguna tersebut mesti 

dijawab. Jika tidak, maka website tidak dianggap profesional.  

3) Penataan penempatan informasi 

Karena kita membaca dari kiri ke kanan, informasi yang lebih penting 

seharusnya ditempatkan pada sisi kiri layar untuk memastikan dibaca lebih 

dahulu oleh pengakses website. 

4) Pewarnaan 

Gunakan warna yang memungkinkan isi pesan dalam layar website dengan 

warna yang mudah dibaca. Warna juga berfungsi agar tampilan lebih 

menarik asal tidak mengganggu upaya membaca informasi. 

5) Mudah penggunaan 
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Informasi dalam website harus siap tersedia dan ditempatkan dalam urutan 

logis. Hyperlinks mesti akurat dan ditandai secara jelas. Setiap level dalam 

website seharusnya memungkinkan pengakses untuk kembali lagi pada 

level sebelumnya dan melangkah ke level berikutnya (previous&forward 

level). Pengakses juga selalu bisa kembali ke homepage. Pengakses bisa 

frustasi jika tidak bisa kembali ke homepage dan harus start.  

6) Bertujuan. 

Tujuan website akan menentukan kuantitas dan tipe informasi didalamnya. 

Website biasanya dibagi dalam tiga kategori: (a) Presence model, digunakan 

untuk alat promosi (b) Informational model, dipenuhi dengan beragam 

materi pesan, termasuk informasi untuk pers. (c) E-commerce model, 

didesain untuk menciptakan dan menjaga penjualan.  

Pengertian di atas memberikan petunjuk atas upaya dalam mengelola 

website sehingga memiliki fungsi atau peranan yang penting untuk menciptakan 

citra positif perusahaan. Kemudahan dalam proses penggunaan dan upaya untuk  

mempermudah dalam proses penggunaan website dapat memberikan informasi 

yang lengkap untuk memberikan dukungan dalam proses pengelolaan media 

website. 

 


