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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2017 tercatat terus 

meningkat pesat ditiap tahunnya. Kenaikan ini didorong dari trend penggunaan 

internet khususnya telepon selular. Dari data statistik APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) yakni survei dengan metodologi ini 

diklaim bisa mengetahui persoalan yang dihadapi terkait penetrasi internet di 

Indonesia. Lebih dari 50% atau sekitar 137 juta jiwa telah terhubung jaringan 

internet sepanjang 2017. Bahkan diantaranya internet tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan sehari-hari pada kalangan usia 19 hingga 34 tahun yang sebanyak 

49,52 persen atau sekitar 65 juta jiwa.  

Meningkatnya pengguna internet di Indonesia semakin gencar melakukan 

kegiatan komunikasi pemasaran melalui media sosial. Media sosial merupakan 

media komunikasi pemasaran yang tidak memerlukan biaya banyak dibanding 

promosi melalui media cetak maupun elektronik. Meski media media sosial banyak 

ragamnya Instagram, Facebook, dan Twitter merupakan media sosial yang banyak 

digunakan. Melalui media sosial kita bisa bertukar konten dan sesuatu yang bernilai 

maupun produk yang mereka sukai. Produsen bisa menawarkan jasa serta berbagai 

macam inforrmasi terbaru mengenai perusahaan maupun produk mereka 

(Hermawan, 2012). 

Pengguna di Indonesia hingga saat ini mencapai 55 juta jiwa. Indonesia 

mendapat peringkat nomor 3 di dunia dalam penggunaan Instagram. Jumlah 
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pengguna Instagram di Indonesia berdasarkan kelompok usia 19-34 tahun 

adalah yang tertinggi sebanyak 58 persen atau 26 juta jiwa. Instagram  

merupakan situs terpopuler di dunia yang mudah digunakan melalui telephone 

seluler. Semua orang dengan mudah mengakses Instagram, bahkan suatu 

perusahaan mempunyai lebih dari satu Instagram  untuk menjalanakan 

promosinya. 

Adanya media sosial Instagram ini membuat semua orang dengan 

mudahnya mendapatkan informasi, salah satunya informasi tentang fashion. 

Banyaknya informasi yang didapat tentang fashion di dunia Instagram, khalayak 

umum bebas untuk memilih fashion yang ingin mereka kenakan. Sepatu adalah 

salah satu produk yang dari sisi kegunaan dan fashion sering dicari oleh khalayak 

umum.  

Banyaknya produk sepatu impor yang terus memasuki pasar dalam negeri 

menyebabkan persaingan yang semakin kompetitif. Semakin tinggi harga dan 

jumlah produksi sedikit akan mengakibatkan khalayak umum ingin memiliki 

sepatu limited edition, maka status sosial mereka akan menaik. Sepatu-sepatu 

bermerek tentunya tidak sembarangan dalam perawatannya. Alhasil merawat 

sendiri akan merusak bahan dari sepatu tersebut apabila tidak mengetahui tata 

cara dalam merawat sepatu. 

Trend yang terus bermunculan khalayak umum, yang digunakan sehari-hari 

maupun sampai ke bidang olahraga, Save Your Sneakers Membangun usaha 

yang di bidang jasa pencucian atau bisa disebut dengan laundry, di Kota Malang 

tidak ada laundry khusus sepatu namun laundry pakaian. Pada akhirnya 

membuka laundry  khusus sepatu yaitu Save Your Sneakers. Save Your Sneakers 
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adalah jasa cuci sepatu berbasis premium pertama kali di Malang yang didirikan 

pada tahun 2013 di Kota Malang. Semakin maraknya konsumen laundry sepatu, 

hal ini mengakibatkan semakin bermunculan kompetitor yang menjadian Save 

Your Sneakers sedikit mengalami penurunan konsumen. Perkembangan Save 

Your Sneakers saat ini telah menerima untuk berbagai jenis sepatu, bahan sepatu, 

bahkan tidak hanya mencuci sepatu saja, Save Your Sneakers sekarang bisa 

untuk memodifikasi dan membenahi sepatu yang telah rusak.  

Berkembangnya usaha Save Your Sneakers di Kota Malang serta 

munculnya wacana laundry sepatu membuat para pengusaha laundry sepatu 

bersaing untuk menjalankan kegiatan komunikasi pemasaran. Hingga sekarang 

komunikasi produsen dengan konsumen mengalami peningkatan yang sangat 

drastic. Peningkatan ini didorong oleh semakin meluasnya pengguna internet 

kepada khalayak umum dan sasaran komunikasi kepada khalayak umum yang 

ada di Kota Malang untuk mempromosikan pelayanan jasa laundry sepatu Save 

Your Sneakers.  

Konsumen semakin kesini juga sangat mengharapkan komunikasi yang 

dua arah yang terjalin antara produsen dan konsumen. Banyak produsen yang 

sudah menganggap hal ini salah satu pelayanan untuk konsumen. Konsumen 

juga menggunakan layanan internet tidak lain untuk mengajukan pertanyaan – 

pertanyaan, dan juga memberi kritik dan saran terhadap konsumen. Penggunaan 

internet ini digunakan sebagai media dikarenakan yang relatif mudah dan murah. 

Internet membantu perusahaan dalam membangun hubungan merek yang lebih 

kuat dengan konsumen, karyawan, serta berbagai pemangku kepentingan 

(stakehoder) lainnya melalui kekuatan komunikasi dua arah. Banyak perusahaan 
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yang terdorong untuk memberikan perhatian lebih besar kepada internet seiring 

dengan semakin meningkatnya tuntutan konsumen untuk melakukan dua arah. 

Tuntutan konsumen kadang menimbulkan masalah bagi perusahaan yaitu 

bagaimana dan mengelola komunikasi dua arah ini (Morissan, 2010). 

Toko Save Your Sneakers di Kota Malang yang menggunakan media 

sosial Instagram sebagai media komunikasi pemasaran. Save Your Sneakers 

menggunakan media sosial sebagai media komunikasi pemasaran seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 1.1 Halaman Instagram Save Your Sneakers sebelum dihack 

        (Sumber : Save Your Sneakers) 
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Gambar 1.2 Halaman Instagram Save Your Sneakers (Pemulihan 

Kembali) 

 

(Sumber : Instagram Save Your Sneakers) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko Save Your Sneakers 

(17/04/2018) bahwa Save Your Sneakers mempunyai satu akun Instagram yakni 

@saveyoursneakers pada tahun  2014 hingga 2017 dengan jumlah 14100 

pengikut. Namun pada Januari 2017 akun Instagram mengalami kendala yaitu 

di hack atau pembobolan paksa dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Pemulihan kembali instgram bulan Februari 2017 hingga saat ini April 2018 
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yang berjumlah 1638 pengikut. Dibandingkan jasa laundry sepatu yang ada di 

Kota Malang, Save Your Sneakers merupakan salah satu perusahaan laundry 

sepatu yang mempunyai akun Instagram dengan jumlah pengikut yang cukup 

banyak. Save Your Sneakers berhasil menarik perhatian para pengguna 

Instagram dalam kegiatan komunikasi pemasaran yang mereka lakukan.  

Gambar 1.3 : Grafik hasil jasa Save Your Sneakers 

 saat menggunakaan media sosial Twitter (2013) 

 

 

(Sumber : Data Perusahaan Save Your Sneakers) 

Gambar 1.4 : Grafik Hasil Jasa Save Your Sneakers  

(2014-2017) 

 
 

(Sumber : Data Perusahaan Save Your Sneakers) 

Terdapat kenaikan pengunjung Save Your Sneakers dari tahun ke 

tahun yakni dari 2014-2018 setelah menggunakan media sosial 
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Instagram. Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Penggunaan Media Sosial 

Instagram sebagai Bauran Komunikasi Pemasaran.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mencermati latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: 

Bagaimana penggunaan media sosial Instagram sebagai bauran 

komunikasi pemasaran pada Save Your Sneakers. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan media sosial 

Instagram sebagai bauran komunikasi pemasaran pada Save Your 

Sneakers. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis 

Penelitian dapat memberi informasi dan juga masukan, dan juga 

tambahan wawasan dalam bidang bauran komunikasi pemasaran. 

Penelitian ini  juga menjadi refrensi bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi jenis penelitian yakni kualitatif, dan juga seluruh 

mahasiswa umum tidak lain dengan maksut agar bisa 

diaplikasikan untuk perkembangan. 
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1.4.2 Praktis 

a. Menjadi acuan bagi wirausahawan yang memiliki toko pencucian 

sepatu agar lebih berinovatif dan kreatif dalam mengembangkan 

pendekatan komunikasi pemasaran dan bisa memadai atau 

menyaingi toko pencucian sepatu yang ada, 

b. Menambah wawasan dan juga refrensi untuk mahasiwa yang 

mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas 

Muhammadiyah Malang, khususnya mengenai kasus tentang 

perkembangan teknologi, komunikasi pemasaran, media sosial 

Instagram. 

 


