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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

Dalam buku “Perencanaan & Strategi Komunikasi” (2013:33) menurut 

Lauwrence D. Kincaid (1981) komunikasi merupakan proses dimana dua 

orang atau lebih untuk melakukan pertukaran suatu informasi dengan satu 

sama lain yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang 

mendalam. Setiap saat semua orang selalu bebicara seputar komunikasi, 

walaupun kita selalu melakukannya dan memperbincangkan, tapi masih 

banyak diantara kita yang masih kurang mengerti arti dari komunikasi. 

Sedangkan menurut Lasswell, 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?”. Paradigma tersebut menunjukan bahwa komunikasi meliputi 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yakni : 

a. Komunikator (communicator, source)

Komunikator dapat berupa individu atau sekelompok orang,

misalnya organisasi

b. Pesan (Message)

Proses komunikasi yang disampaikan oleh pengirim kepada

penerima yang dapat disampaikan melalui tatap muka atau

media komunikasi massa
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c. Media (Channel) 

Alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber 

kepada penerima berupa pancaindra maupun media massa. 

d. Komunikan (Communicate, receiver, recipient) 

Pihak penerima pesan yang dikirim oleh sumber. Hal ini 

menjadi elemen penting karena komunikan yang menjadi 

sasaran komunikasi. 

e. Efek (Effect) 

Perbedaan yang dilakukan sebelum dan sesudah oleh penerima 

pesan. 

Efek dalam komunikasi adalah perubahan yang terjadi penerima 

(komunikan atau khalayak) sebagai akibat pesan yang diterima baik langsung 

maupun tidak langsung atau menggunakan media massa jika perubahan itu 

sesuai dengan keinginan komunikator, maka komunikasi itu disebut efektif. 

Seperti juga yang dijelaskan Fiske (2012:2) dalam buku “Pengantar Ilmu 

Komunikasi” berasumsi bahwa semua komunikasi melibatkan tanda dan kode 

untuk memunculkan makna tertentu dan saling terkait satu sama lain, 

sehingga dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa komunikasi adalah salah 

satu dari aktivitas manusia yang sangat diperlukan namun tidak banyak yang 

dapat mendefinisikannya secara memuaskan. 

2.1.1 Tujuan Komunikasi                                                           

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berhubungan dengan 

keluarga, teman, sahabat maupun rekan kerja. Hal ini kita lakukan 

untuk menyampaikan informasi serta mencari infromasi kepada 
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mereka, agar apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan tidak terjadi 

kesalah-pahaman. Onong Uncjana Effendy menjelaskan 4 fungsi dari 

komunikasi, yaitu  :  

1. To Change the Attitude (mengubah sikap) : kegiatan yang 

dilakukan untuk memberikan berbagai informasi kepada 

masyarakat dengan tujuan agar masyarakat akan berubah 

sikapnya.  

2. To Change the Opinion (Perubahan Pendapat) :  memberikan 

informasi kepada masyarakat agar masyarakat mau merubah 

persepsinya terhadap tujuan informasi yang disampaikan.  

3. To Change the Behavior (Menghibur) : proses komunikasi, 

antara komunikator dengan komunikan untuk merubah 

perilaku ataupun sikap agar dapat merubah seperti 

komunikan inginkan. 

4. To Change the Social (Perubahan Sosial) : Memberikan 

berbagai informasi kepada masyarakat agar mau mendukung 

dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan. 

Jadi secara singkat dapat dijelaskan bahwa tujuan komunikasi 

berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan 

makna  mengenai suatu hal yang dikomunikasikannya, maksudnya ialah 

jika seseorang menngerti tentang suatu yang telah dikatakan oleh orang 

lain maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. 
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2.2 Komunikasi Pemasaran 

2.2.1 Komunikasi sebagai Dasar Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh pembeli dengan penjual untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan dibidang pemasaran, serta memberikan arahan 

agar pertukaran lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua 

pihak untuk berbuat lebih baik.  

Kotler dan Lane (2009:5) dalam bukunya “Manajemen 

Pemasaran” mengatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang 

menguntungkan. Sedangkan tujuan komunikasi pemasaran adalah 

kegiatan yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk untuk meningkatkan minat dalam sasaran membeli loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.  

Jadi kesimpulan dari komunikasi pemasaran adalah pertukaran 

informasi yang terjalin dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat 

dalam pemasaran.  

2.2.2 Proses Komunikasi Pemasaran 

 Kotler dan Armstrong (2009:122) dalam bukunya yang berjudul 

“Prinsip-Prinsip Pemasaran” menyatakan terdapat elemen – elemen 

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

unsur diantaranya adalah penerima dan pengirim pesan, 2 unsur 

komunikasi lainnya adalah media dan pesan, sementara untuk 4 unsur 

selanjutnya ialah fungsi komunikasi utama pengkodean, penguraian, 
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tanggapan dan umpan balik. Untuk unsur yang terakhir adalah 

gangguan pesan – pesan secara acak dan bertentangan dengan yang 

dapat mengganggu komunikasi. Adapun proses komunikasi pemasaran 

dapat dilihat dari bagan proses komunikasi pemasaran berikut ini : 

 

 Bagan Proses Komunikasi Pemasaran 

 

  

 

 

 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2009) 

Bagan 2.2.2 

Model tersebut menekankan pada faktor – faktor terpenting dalam 

komunikasi pemasaran yang efektif. Pengirim tersebut harus tahu siapa 

yang ingin dicapai serta bagaimana responnya yang diinginkan oleh 

masyarakat. Pengirim tersebut harus mengkodekan pesan dengan cara 

mempertimbangkan bagaimana sasarannya bisa menguraikan kode 

pesan. Pengirim juga harus mengirimkan pesan tersebut melalui media 

yang sekiranya efisien untuk mencapai sasaran dan membangun saluran 

umpan balik untuk selalu memantau tanggapan penerima atas pesan 

tersebut. 

Penerima Penguraian 

Kode 

Pesan 

 

Tanggapan 
Umpan 

Balik 

Pengirim Pengkodean 

Gangguan 

Media 
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  Untuk pesan yang disampaikan bisa efisien, maka proses 

pengkodean dari pengirim harus berhubungan dengan penguraian kode 

oleh penerima, yang dimaksudkan 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.  

2.2.3 Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran merupakan campuran dari variabel-variabel 

pemasaran yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk mnegejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam 

pasar sasaran. Menurut Kotler (2009:184), menjelaskan ada 5 tahap 

yang harus dilewati pembeli untuk mencapai keputusan dalam membeli, 

yaitu: Pengenalan Masalah, Pencarian Informasi, Evaluasi, Keputusan 

Membeli, dan Tingkah laku pasca pembelian.  

Dalam mencapai sasaran tersebut, konsumen juga memerlukan 

suatu strategi dan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Internal dan 

Faktor Eksternal. Faktor Internal terdiri dari 6P yaitu, product, price, 

promotion, place, people, dan process. Sedangkan Faktor Eksternal 

merupakan faktor yang berada diluar jangkauan perusahaan, seperti: 

teknologi, peraturan pemerintah, keadaan ekonomi serta lingkungan 

sosial. 

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2013:92), bauran pemasaran 

merupakan perangkat/alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur 

suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 
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implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan 

dapat berjalan sukses. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

bauran pemasaran adalah cara yang digunakan oleh produsen untuk 

mencapai suatu tujuan serta mempengaruhi konsumen tehadap 

keputusan dalam membeli suatu produk atau jasa. 

2.3 Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “stratos” yang artinya tentara 

dan kata “agein” yang berarti memimpin, dengan demikian strategi adalah 

konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jendral (The Art 

of General) atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan 

peperangan. 

Marthin-Anderson (1968) dalam buku “Perencanaan & Strategi 

Komunikasi” merumuskan bahwa strategi adalah seni dimana melibatkan 

kemampuan pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia guna 

mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. 

Oleh karena itu pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang 

memerlukan penanganan secraa hati-hati dalam perencanaan komunikasi, 

karena jika dalam pemilihan strategi salah atau keliru maka hasil yang 

diperoleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi materi, waktu dan tenaga. 

Maka kesimpulan dari pengertian teori strategi diatas adalah suatu 

rumusan perencanaan dari suatu perusahaan yang bersifat rahasia untuk 

mencapai misi perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

dalam mendapatkan keuntungan perusahaan tersebut. 
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2.3.1 Tingkat-Tingkat Strategi 

Menurut pandangan Schendel et al. (1985) dalam Salusu 

(2006:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi, 

keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu:  

1. Enterprise Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat, masyarakat 

adalah kelompok yang berada di luar organisasi dan tidak bisa 

dikontrol. Di dalam kelompok masyarakat yang tidak terkendali 

itu ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti 

kelompok penekan, kelompok sosial dan kelompok politik. Jadi 

dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dengan 

masyarakat luar saling berinteraksi untuk mendapat keuntungan 

dalam organisasi tersebut. 

2. Corporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering 

disebut sebagai Grand Strategy meliputi bidang yang digeluti 

oleh organisasi. 

3. Busisness Strategy 

Pada tingkat strategi ini menjabarkan bagaimana merebut 

pasaran di tengah masyarakat, yang dimaksudkan adalah 

bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para 

pengusaha, para anggota legislatif dan sebagainya untuk 

memperoleh keuntungan dan menunjang berkembangnya 

organisasi ketingkat yang lebih baik. 
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4. Functional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung, dan untuk 

menunjang suksesnya strategi tersebut. Adapun 3 jenis 

strategi fungsional, yaitu : 

a. Strategi Fungsional Ekonomi 

Fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi sebagai 

kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain berkaitan dengan 

keuangan, pemasaran, sumber daya dan pengembangan. 

b. Strategi Fungsional Manajemen 

Strategi yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu: 

Planning, Motivating, Organizing, Staffing, Leading, 

Controlling, Representing, dan Intergrating. 

c. Strategi Isu Stratejik 

Fungsi utamanya sebagai mengontrol lingkungan, baik 

situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun 

lingkungan yang belum diketahui. 

2.4 Strategi Komunikasi 

Schiffman dan Kanuk (2008:264) menjelaskan dalam menyusun strategi 

komunikasi, sponsor harus menentukan tujuan komunikasi yang utama, hal 

ini mencakup dalam menciptakan keasadaran akan adanya pelayanan, 

mempromosikan produk, mendorong (mengurangi minat terhadap) praktik 

tertentu, menarik orang untuk menjadi pelanggan tetap, mengurangi 

ketidakcocokan pasca pembelian, dan menciptakan nama baik.  



16 

 

Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai 

peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Onong Uchjana Effendy 

(1992) juga mengemukakan beberapa komponen-komponen dalam strategi 

komunikasi, antara lain: 

1. Mengenali Sasaran Komunikasi 

Sebelum melancarkan komunikasi, perlu dipelajari siapa saja yang 

akan menjadi sasaran komunikasi. Mengenali sasaran komunikasi 

bergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar komunikan hanya 

akan sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau hanya 

komunikan melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau 

instruktif). 

2. Pemilihan Media Komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi, komunikator harus dapat 

memilih salah satu dari beberapa media komunikasi, tergantung 

pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan dan 

teknik yang akan digunakan. 

3. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu, yaitu menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik 

persuasi atau teknik instruksi. 

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 

komunikasi adalah suatu cara yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang 

akan dilaksanakan sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai 
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beberapa tujuan dan sasaran. Namun dalam strategi komunikasi komponen 

yang terpenting adalah memilih audien yang tepat, karena setiap individu 

memiliki sifat, karakter, kebutuhan, dan pengalaman yang berbeda dari sudut 

beberapa karakteristik yang relevan. 

2.5 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya 

pemasaran, baruan pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan. Peter & Olson (1999:23) menjelaskan 

dalam bukunya yang berjudul “Consumen Behavior Perilaku Konsumen dan 

Strategi Pemasaran” bahwa strategi pemasaran adalah bagian dari 

lingkungan serta terdiri dari berbagai rangsangan fisik dan sosial yang 

meliputi produk ataupun jasa, promosi, toko eceran, dan harga. Penempatan 

rangsangan pemasaran dilingkungan konsumen bertujuan untuk  

mempengaruhi afeksi, kognisi dan perilaku mereka. 

Pada umumnya perusahaan yang berhasil adalah melaksanakan konsep 

pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, karena perusahaan inilah 

yang mampu menguasai pasar dalam jangka panjang. Kepuasan konsumen 

diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui 

kegiatan pemasaran yang terpadu.  

Sehingga dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pemasaran adalah suatu kegiatan tepat dilaksanakan oleh pelaku usaha guna 

mencapai sasaran pasar yang dituju dalam jangka panjang. Tetapi strategi 

pemasaran dirancang tidak hanyak untuk mempengaruhi konsumen, namun 

juga akan dipengaruhi oleh mereka. Maksudnya ialah jika penelitian 
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menunjukkan bahwa konsumen ingin mendapatkan informasi dari situs 

jejaring sebuah perusahaan (lingkungan) dan hal tersebut tidak tersedia, maka 

perusahaan tersebut mungkin harus menciptakan situs jejaring. Oleh karena 

itu, strategi pemasaran harus dikembangkan dan diubah berdasarkan 

kebutuhan dan analisis konsumen. 

2.5.1 Strategi Komunikasi Pemasaran 

Menurut Middleton (1980) dalam Buku “Perencanaan dan 

Strategi Komunikasi” menyatakan strategi komunikasi adalah 

kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pengaruh (efek) 

yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Maka 

dalam menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran 

dengan mempertimbangkan beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambat beserta komponen-komponen komunikasi. 

Saladin Djaslim (1991:157) menjelaskan banyak faktor yang 

menyebabkan perusahaan harus mengadakan perubahan besar dalam 

strategi pemasaran. Adapun tiga faktor utama yang menyebabkannya, 

yaitu: 

1. Daur Hidup Produk (Product life cycle stage): 

Strategi yang disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu: 

tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemunduran dan 

tahap kedewasaan. 

2. Posisi Persaingan Perusahaan di Pasar (Company’s competitive 

position in the market): 
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Strategi pemasaran yang disesuaikan dengan posisi perusahaan 

dalam persaingan. 

3. Situasi Ekonomi (The Economic Climate): 

Strategi pemasaran yang disesuaikan dengan situasi ekonomi 

dan pandangan kedepan. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008) yang dijelaskan pada bukunya 

yang berjudul “Dalam Peranan Strateginya”, pemasaran mencakup 

setiap usaha agar mencapai kesesuaian antar perusahaan dengan 

lingkungan atas pemecahan masalah dengan penentuan 2 pertimbangan 

pokok, yakni : 

a. Bisnis ada yang digeluti perusahaan 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. 

Menurut De Loizer dan Kotler, marketing communication mix 

terdiri atas 4 (empat) kegiatan dasar sebagai berikut: 

a) Public Relation 

Membangun hubungan baik dengan publik untuk 

memperoleh dukungan, membangun “citra perusahaan” yang 

baik dan menangani atau menyingkirkan peristiwa yang 

merugikan. 
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b) Advertising  

Segala biaya yang dikeluarkan oleh sponsor untuk presentasi 

dan promosi nonpribadi dalam bentuk barang atau jasa.  

c) Sales Promotion 

Memberikan motovasi agar mendorong dalam hal membeli 

dan menjual suatu produk atau jasa. 

d) Personal Selling 

Presentasi secara langsung yang dilakukan oleh personil 

perusahaan untuk tujuan menjual serta menjali hubungan 

dengan konsumen. 

Keempat unsur P tersebut pun tidak dapat berdiri sendiri, yang 

dimaksudkan adalah produk yang berkualitas tidak akan laku dipasaran 

jika harga yang didapatkan tidak sesuai oleh konsumen, dengan 

demikian promosi sangat berperan penting dalam pengenalan produk ke 

konsumen. 

2.5.2 Komunikasi Pemasaran Online  

Internet merupakan medium komunikasi interaktif yang menjadi 

bagian integral perusahaan sebagai strategi komunikasi serta menjadi 

strategi bisnis bagi banyak perusahaan. Perkembangan internet yang 

sangat cepat telah mengubah cara perusahaan untuk melakukan bisnis, 

sehingga keberadaan internet memberikan beberapa manfaat kepada 

bagi pelaku bisnis. Beberapa manfaat tersebut ialah : 
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a. Internet adalah media yang digunakan untuk promosi pada 

sebuah produk atau jasa yang dihasilkan dengan harga relatif 

murah serta jangkauan yang lebih luas. 

b. Selain sebagai media promosi, di kalangan bisnis internet 

juga sebagai media transaksi secara online (online shop). 

c. Internet juga memberikan kemudahan untuk bertukar 

informasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan 

yang berada di belahan dunia. 

Kotler dan Armstrong (2009:237) menjelaskan dalam bukunya 

yang berjudul “Prinsip-Prinsip Pemasaran” pemasaran online adalah 

bentuk pemasaran langsung yang tumbuh paling pesat. Sehingga 

pemakaian internet yang menyebar luas dan teknologi baru yang kuat 

lainnya mempunyai dampak pada pembeli dan pemasar yang melayani 

mereka. 

2.6 Perilaku Konsumen 

Dalam melakukan sutau transaksi jual beli suatu produk atau jasa 

dikatakan berhasil apabila adanya suatu konsumen, karena loyalitas 

konsumen merupakan tiket menuju sukses dalam berbisnis. Tetapi tidak 

semua konsumen yang puas adalah konsumen yang loyal, yang jelas bahwa 

kepuasan merupakan syarat utama bagi loyalitas pelanggan. 

Untuk dapat mengenal dan mempertahankan pelanggan maka perilaku 

konsumen sebagai perwujudan dari aktivitas manusia sangatlah penting, 

karena perilaku konsumen memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 
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membeli dimana, siapa yang berperan dalam pembelian dan faktor apa saja 

yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu barang. 

Seperti yang dijelaskan James F. Engel et al (1992:3) dalam buku 

“Perilaku Konsumen” menjelaskan bahwa perilaku konsumen didefinisikan 

sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan produk yang termasuk pada proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

perilaku konsumen adalah suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal untuk mengarahkan mereka dalam 

memilih dan menggunakan barang-barang yang diinginkannya. 

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Andrew Prasatya, Content Marketing 

Lead iPrice yang menjelaskan bahwa konsumen lebih suka bertransaksi 

melalui platform mobile karena dinilai lebih nyaman, mudah, dan terpercaya. 

Selain itu perilaku konsumen dalam berbelanja online paling aktif pada siang 

hari di hari kerja. iPrice mencatat dari keseluruhan sampel, puncak 

pemesanan barang paling populer adalah pada pukul 10.00 pagi hingga 17.00 

sore. (iPrice:2018) 

2.6.1 Pentingnya Perilaku Konsumen  

Untuk mencapai tingkatan pemahaman dalam perilaku konsumen, 

Amirullah (2002:3) menjelaskan tentang adanya faktor dalam 

memperlajari tentang perilaku konsumen, yaitu: 

1. Perilaku Konsumen dalam Kehidupan Sehari-hari, mengingat 

konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungan maka secara 
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otomatis perilaku itu akan berubah-ubah, namun maksud 

perilaku konsumen dalam hal ini untuk memahami apa saja 

yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. 

2. Perilaku Konsumen dalam Mengambil Keputusan, setiap 

konsumen dalam mengambil keputusan pasti didasarkan pada 

alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Namun perilaku konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

internal maupun eksternal, tetapi ada aspek lain yang juga 

mempengaruhinya, seperti: Psikologi, Sosiologi, Psikolog Sosial, dan 

Ekonomi. 

2.7 New Media 

Media baru muncul pada tahun 1990 dengan terbitnya buku “The Second 

Media Age” yang menggambarkan munculnya teknologi interaktif dan 

komunikasi jejaring, khususnya internet yang akan mengubah kehidupan 

masyarakat dalam berkomunikasi. Secara fisik internet dianalogikan seperti 

jaring laba-laba (the web) terdiri dari node (titik-titik) yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 

New Media telah memberikan manfaat dalam individu maupun kelompok 

sebagai alat yang berfungsi untuk pendukung dalam proses komunikasi, 

karena seperti yang kita ketahui sebelum adanya internet ini terdapat sebuah 

media yang menjadi penunjang kebutuhan informasi oleh masyarakat, yaitu 

media cetak seperti majalah, tabloid, koran dan media massa seperti televisi 
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dan radio, oleh karena itu new media merupakan media yang baru muncul 

pada saat menjalani interaksi yang berkembang dan sebelum adanya internet. 

Sehingga dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa new media bahwa 

sebuah media komunikasi yang memberikan kemudahan serta informasi 

kepada khalayak dari penjuru dunia untuk dapat berkomunikasi tanpa dibatasi 

jarak, tempat dan waktu. 

2.7.1 Internet 

Menggunakan media internet sekarang menjadi trend dan 

dipandang sebelah mata jika media ini tidak digunakan, bahkan 

kementrian, perusahaan serta lembaga-lembaga sosial lainnya 

berlomba-lomba untuk memasang web dalam internet dengan tampilan 

visual yang menarik, tujuannya untuk pencitraan dan membagikan 

informasi tentang program yang mereka tawarkan. Internet juga bisa 

dipandang sebuah kota elektronik yang sangat besar dimana setiap 

penduduknya memiliki alamat (internet addres) yang dipakai untuk 

bertukar informasi tanpa batas dan sebagai database atau perputakaan 

multimedia yang sangat besar dan lengkap, bahkan internet dianggap 

publikasi dunia rill dalam bentuk maya (Akil, 2005). 

Penggunaan internet memungkinkan berkat kemajuan teknologi 

satelit komunikasi, termasuk mempercepat pertumbuhan digitalisasi 

penggunaan komputer yang telah banyak digunakan oleh kalangan 

akademis, birokrat serta mahasiswa. Dengan fasilitas jaringan satelit, 

internet dapat menyajikan informasi global dari berbagai belahan dunia 
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mulai dari informasi politik, pendidikan, bisnis, agama dan surat 

elektronik (email).  

Menurut data yang diperoleh Tetra Pak Index 2017 mencatat 

bahwa sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia mengalami 

peningkatan dibanding tahun lalu, pada tahun 2016 pengguna internet 

di Indonesia sekitar 51% atau sekitar 45 juta pengguna, yang diikuti 

dengan 34% pengguna aktif media sosial.  Tetra Pak Index juga 

mengatakan bahwa ada lebih dari 106 juta orang Indonesia 

menggunakan media sosial tiap bulannya, dimana 85% di antaranya 

mengakses sosial media melalui perangkat seluler. Dari data tersebut 

maka jejaring sosial dianggap media online yang paling populer 

digunakan oleh masyarakat, sehingga peluang bisnis lebih besar untuk 

memperkenalkan produknya kepada target pasar (Yudhianto:2018).  

2.7.2 Media Sosial 

Media sosial adalah media yang berupa internet untuk 

memungkinkan pengguna dalam merepresentasikan dirinya maupun 

berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna 

lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Rulli Nasrullah, 

2012:11). 

Dalam buku Cangara (2013:130) yang berjudul “Perencanaan & 

Strategi Komunikasi” menjelaskan ada beberapa kelebihan penggunaan 

internet sebagai media sosial, yakni: 
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1. Interaktif, terbuka, dan demokratis sehingga siapa saja bisa 

berpartisipasi dalam hal memberi komentar ataupun berbagi 

informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. 

2. Bersifat global tanpa perlu tatap muka secara langsung. 

3. Menciptakan jejaring sosial (individu, kelompok, dan antar 

komunitas) untuk membangun isu dan kekuatan dalam 

melahirkan gerakan massa. 

4. Bersifat multilevel marketing model (memberikan informasi ke 

banyak pilihan tanpa batas). 

Sedangkan menurut (Nasrullah, 2016) media sosial menjadi senjata 

baru untuk masyarakat karena dimanfaatkan sebagai berwirausaha, 

menjalin sillaturahmi, serta menemukan teman baru untuk merebut 

simpati masyarakat khususnya pada kalangan tokoh politik, oleh karena 

itu masyarakat Indonesia saat ini tidak asing lagi dengan adanya macam 

media sosial. Sehingga dari penjelasan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa media sosial merupakan sebuah media yang digunakan untuk 

membantu para penggunanya dalam berpartisipasi serta menciptakan 

sebuah inovasi yang baru dan unik. 

2.7.3 Instagram sebagai Media Komunikasi 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam 

kalangan pengguna smartphone yang diciptakan oleh sarjana berasal 

Standford University dari Amerika Serikat pada bulan Oktober 2010, 

yaitu Kevin Systrom dan Mike Krieger. Nama Instagram sendiri 
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diambil dari kata Insta yang berasal dari kata Instan, dan gram dari kata 

telegram, sehingga Instagram merupakan gabungan dari kata Instan-

Telegram, yang dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai 

aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat dalam bentuk yang 

berupa mengelola foto, mengedit foto dan sharing ke jejaring sosial 

yang lain. 

Sistem sosial di Instagram adalah dengan mengikuti pengguna akun 

lainnyayang juga harus mempunya akun Instagram, dengan itu 

komunikasi antar sesama pengguna Instagram dapat terjalin dengan 

memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto ataupun video 

yang telah diunggah oleh pengguna Instagram yang lain.  

Pengguna aplikasi ini semakin berkembang pesat karena 

keunggulan yang ditawarkan dari berbagai fitur aplikasi Instagram 

berupa kemudahan saat pengunggahan foto yang diperoleh melalui 

kamera ataupun di album ponsel dan adanya fitur snapchat dan 

meluncurkan layanan IGTV yang memungkinkan pengguna membuat 

dan menonton video berdurasi hingga 1 jam dalam format vertikal. 

Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh hasil survey dari 

WeAreSocial.Net dan Hootsuite, memaparkan bahwa pengguna media 

sosial Instagram dengan jumlah pengguna terbanyak ke tujuh di dunia 

dengan mencapai angka 800 juta pada bulan Januari 2018. Pengguna 

aktif di Instagram terbesar berasal dari Amerika Serikat sebanyak 110 

juta, di peringkat kedua disusul oleh Brasil dengan 57 juta pengguna 
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aktif dan Indonesia berada di urutan ketiga dengan 55 juta pengguna 

(databoks.katadata.co.id).  

2.8 Teori New Media Pierre Levy 

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh 

Pierre Levy yang beranggapan bahwa media baru merupakan teori yang 

membahas tentang perkembangan media, sehingga teori tersebut memiliki 

kaitan erat dengan perkembangan teknologi dan informasi, seperti media 

sosial yang di zaman modern ini menjadi media komunikasi serta informasi 

yang populer di dunia (Solomon, 2011). Dalam teori new media terdapat dua 

pandangan menurut Pierre Levy, yaitu : 

1. Pandangan interaksi sosial yang membedakan media menurut 

kedekatannya melalui interaksi tatap muka, Pierre Levy memandang 

World Wide Web (WWW) sebagai lingkungan informasi yang 

terbuka, dinamis serta fleksibel untuk memastikan manusia atau 

masyarakat tersebut dapat mengembangkan pengetahuannya yang 

baru dan terlibat langsung dalam dunia secara mutual dan memberikan 

kekuasaan pada masyarakat. 

2. Pandangan integrasi sosial terhadap gambaran media yang bukan 

dalam bentuk informasi, interaksi maupun cara penyebarannya, tetapi 

dalam bentuk kebiasaan atau bagaimana manusia tersebut 

menggunakan media sebagai cara menciptakan suatu masyarakat atau 

khalayak.   
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Oleh karena itu peneliti menggunakan teori new media karena online 

shop Giyomi memanfaatkan new media berbasis internet khususnya media 

sosial untuk memberikan informasi seputar produk fashion online shop di 

Indonesia serta menarik minta konsumen Giyomi. 

2.9 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Pemasaran 

Produk Giyomi dalam Menarik Minat Pembeli. Kegiatan komunikasi dalam 

pemasaran yang hingga saat ini masih dijalankan oleh produk Giyomi yakni 

memasarkan produk melalui akun Instagram @Giyomi.id dan Website 

Giyomi. Memasarkan suatu produk merupakan salah satu sarana sebagai 

menjalankan strategi komunikasi pemasaran kepada follower/konsumen di 

Instagram. Penerapan strategi komunikasi pada pemasaran Giyomi tersebut 

akan membantu dalam menarik minat follower/konsumen untuk 

mempertahankan pada peningkatan penjualan dan mencipkatan citra yang 

baik untuk Giyomi. Sehingga promosi dan pemasaran menjadi bagian 

terpenting agar dapat memberikan informasi dan dapat meyakinkan 

konsumen atau khalayak akan produk yang di tawarkan oleh Giyomi. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan dasar teori yang telah dijelaskan diatas, 

maka fokus pada penelitian ini adalah menjabarkan tentang strategi 

komunikasi pemasaran online shop Giyomi dalam menarik minat pembeli 

dengan melihat apakah online shop tersebut menggunakan kriteria atau 

prosedur yang sesuai dengan penjelasan diatas atau tidak, dan strategi 

komunikasi pemasaran seperti apa yang digunakan online shop tersebut agar 

bisa bertahan dalam persaingan pemasaran. 




