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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era perdagangan bebas seperti saat ini, persaingan merupakan aspek 

penting yang tidak bisa dihindari perusahaan atau produsen untuk memasarkan 

produknya. Produsen menginginkan produknya dapat diterima masyarakat atau 

konsumen secara luas. Agar produknya sampai ke konsumen, produsen perlu 

melakukan strategi komunikasi pemasaran ke konsumen, salah satu strategi 

tersebut adalah dengan melakukan promosi. 

Semakin banyak kompetitor semakin penting pula peran promosi dalam 

suatu perusahaan. Promosi merupakan aktivitas wajib yang harus dilakukan 

perusahaan untuk mendapatkan posisi dimata konsumen. Tidak hanya itu, 

kegiatan promosi merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan 

pelanggan atau konsumen. Promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan 

suatu produk atau jasa kepada konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 

63) promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya.  

Salah satu agenda penting dari promosi adalah menentukan media 

promosi yang paling tepat. Hal yang harus diperhatikan juga adalah karakteristik 

dari target market yang dituju baik secara geografis, demografis dan sosiografis. 
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Dengan memahami target market baru bisa ditentukan media mana yang paling 

tepat untuk promosi produk, karena setiap media punya karakteristik masing 

masing, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi (Tjiptono, 2008: 

240). 

Mempromosikan suatu produk bukan hal yang mudah, banyak hal yang 

harus dipertimbangkan oleh perusahaan mulai dari biaya, target market, media 

yang digunakan hingga cara promosi pesaing. Perusahaan harus merencanakan 

berbagai hal tersebut dengan baik agar kegiatan promosi perusahaan dapat 

berjalan secara efektif. Pemasar harus bertindak kreatif untuk mencapai target 

yang diharapkan, meski dalam pemasaran moderen radio, televisi dan media 

cetak tetap dilakukan namun tidak banyak orang saat ini yang betah lama lama 

melihat tayangan iklan. Sehingga dapat diketahui bahwa para produsen atau 

pemasar era moderen harus selalu mencari celah terhadap tren pemasaran yang 

terus berkembang dari waktu ke waktu dan salah satu strategi alternatif yang 

digunakan adalah melalui media sosial (Hermawan, 2002: 207). 

Terdapat beberapa macam media promosi yang dapat membantu 

perusahaan untuk memasarkan produknya, salah satunya adalah melalui media 

sosial. Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun diatas dasar ideologi dan teknologi. Media sosial didesain untuk 

memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif dua arah, sehingga media 

sosial dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan promosi 

atau membangun promosi konsumennya (Setyaningrum dkk, 2015: 393). 
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Salah satu media sosial yang sedang popular saat ini adalah instagram. 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikan ke berbagai layanan 

jejaring sosial, termasuk milik instagramnya sendiri. Menurut (Frommer, 2013), 

pengguna media sosial terus mengalami peningkatan sejak pertama kali dirilis. 

Instagram memulai debutnya di iOs pada tahun 2010. Dalam 6 bulan 

pertamanya, aplikasi popular ini merangkul 5 juta pengguna. Instagram 

menambahkan lebih dari 50 juta pengguna sejak merilis aplikasi Android di 

bulan April 2012. Hingga bulan September 2013 pengguna Instagram telah 

mencapai 150 juta pengguna. Menurut (Santi, 2013), instagram memiliki banyak 

fungsi bagi para penggunanya seperti aktualisasi diri yaitu dengan mem-posting 

foto dan video diri sendiri maupun tentang kehidupan sosialnya. Selain itu fungsi 

Instagram juga sebagai media komunikasi untuk sesama pengguna instagram 

yaitu dengan meninggalkan komentar pada foto yang diposting. Fungsi lain dari 

instagram sebagai media promosi. 

Menariknya, ada 40 juta foto yang diupload ke server instagram setiap 

harinya dengan kucuran 8500 like/detik dan 1000 komentar perdetiknya. Untuk 

kisaran umur pemakai, pengguna instagram terbanyak terdiri dari remaja berusia 

18 hingga 24 tahun sebanyak 34%, lalu disusul dengan dewasa muda berusia 25 

hingga 34 tahun sebanyak 33%, lalu disusul dengan remaja belia 12-17 tahun 

sebanyak 20%. Sedangkan untuk usia 35-44 tahun hanya berhasil meraup porsi 

sebanyak 8 dan 5% saja (Budianto, 2013). 



4 
 

Gambar 1.1 

Pengguna Aktif Instagram di Indonesia  

 

Sumber: www.teknoup.com 

Melihat peluang yang cukup besar ini, banyak perusahaan yang mulai 

melirik media sosial instagram sebagai media promosi. Dalam mengelolah media 

sosial dibutuhkan strategi yang kreatif agar dapat meningkatkan penjualan dan 

memberikan keuntungan bagi online shop. Hal ini terjadi sebagai akibat dari 

kepercayaan yang luas dikalangan bisnis melalui media sosial dan menawarkan 

kesempatan untuk terlibat dengan pelanggan lebih dekat. Kepopuleran instagram 

sebagai platform pemasaran melebihi kepopuleran Facebook. Tak heran jika 

pengguna Instagram kita bertambah setiap tahun, terutama pengguna yang 

menampilkan merek produk atau layanannya (Sekar, 2014). 

Banyaknya online shop yang berjualan produk fashion di instagram 

membuat mereka harus lebih kreatif guna menarik minat konsumennya. 
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Karakteristik produk online shop menjadi salah satu yang harus ditonjolkan. 

Salah satu produk yang banyak dipasarkan adalah produk fashion untuk hijab. 

Tren fashion busana hijab ini sedang hangat diperbincangkan. Desainer dan 

pengusaha muda seperti Zaskia Sungkar saat ini menjadi ikon untuk busana 

muslim atau hijab moderen. Menurut Fauzi Aziz, industri busana muslim 

berkembang menjadi industri garmen yang paling menjanjikan dan membentuk 

pasar tersendiri. Tren fashion ini akhirnya mempengaruhi para muslimah yang 

menggunakan hijab (Purwoko, 2010). 

Menurut Ruslan (2012), bahwa fenomena hijab juga mampu menjadikan 

kalangan muslimah untuk berkomunitas dan membangun wadah sharing seputar 

hijab. Menandai tren baru dalam gaya muslimah, keberadaan sejumlah komunitas 

hijab atau yang akrab dikenal dengan sebutan hijabers turut mendorong wacana 

Indonesia sebagai kiblat baru tren berbusana muslimah. Hal serupa juga 

diungkapkan Beribenka, potensi bisnis busana muslim memang sangat besar di 

Indonesia. Kata kunci pencarian fashion khusus muslim ini 77% berasal dari 

Indonesia. Belum lagi ditambah dengan para penggerak di industri yang 

mencanangkan Indonesia sebagai kiblat fashion busana muslim di dunia pada 

2009. Tercatat industri kreatif di Indonesia memberi sumbangan signifikan 

terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2013, menurut Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif memberi sumbangan Rp. 647 triliun. Sektor 

fashion bersama sektor kuliner dan kerajinan menjadi tiga sektor yang paling 

banyak berkontribusi (Pratiwi, 2014). 
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Fenomena hijab ini memberikan peluang bagi online shop untuk menjual 

produk fashion untuk para pengguna hijab. Menjamurnya online shop yang 

menjual hijab ini disambut baik oleh masyarakat. Mengingat bahwa Indonesia 

adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Persaingan antar 

online shop menjadikan mereka harus lebih kreatif dalam menarik minat 

konsumen. Salah satunya adalah dengan menggunakan endorser untuk 

membantu mereka mempromosikan produk mereka. 

Penggunaan celebrity endorser merupakan salah satu upaya yang 

dianggap efektif untuk menarik konsumen. Kehadiran celebrity endorser 

dimaksud untuk mengkomunikasikan suatu merek produk dan membentuk 

identitas serta menentukan citra produk yang ditawarkan. Pemakaian celebrity 

endorser sebagai daya tarik yang mempengaruhi pikiran dan prilaku konsumen. 

Selain itu, pemanfaatan celebrity endorser karena ia merupakan figur masyarakat 

atau seseorang yang dikenal publik, seperti atlet, pemain film, politisi yang 

terkenal dan sering muncul di media serta menjadi model iklan untuk 

menguatkan suatu produk. Celebrity digunakan sebagai spoke person untuk 

mewakili suatu brand karena celebrity dapat mempengaruhi sikap atau perilaku 

para pengikutnya (Fill, 2009: 509). Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa 

kasus yang terjadi ketika online shop menggunakan artis untuk mendukung 

produknya. Seperti dalam anggota forum femaledaily.com yang membahas 

tentang celebrity endorsement. 
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Gambar 1.2 

Contoh Pengalaman Online Shop Menggunakan Endorser Celebrity 

 

Sumber: forum.femaledaily.com 

Melihat dari pengalaman yang tejadi ketika menggunakan artis 

menjadikan online shop mencari alternatif lain sebagai endorser. Contohnya 

seperti pengguna Instagram yang aktif memposting produk yang menurut mereka 

fashionable atau menggunakan wanita yang cantik yang sesuai dengan produk 

yang mereka tawarkan, atau bisa disebut selebgram (karena memiliki jumlah 
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followers yang banyak). Online shop mempercayakan produknya kepada mereka 

untuk digunakan dan di unggah pada akun instagram orang tersebut, dengan 

hashtag (#) #endorsment #ootd (outfit of the day). Selain memiliki jumlah 

followers yang banyak, seseorang dapat dikatakan selebgram dapat dilihat dari 

komentar-komentar yang terdapat dalam foto-foto mereka. Selebgram memiliki 

followers yang loyal dan selalu memberikan feedback disetiap foto yang di 

unggah. Mereka tidak hanya menjadi pengikut pasif, akan tetapi menjadi 

pengikut aktif. Bentuk feedback yang diberikan oleh followers berupa komentar-

komentar positif dan likes (menyukai foto yang diposting). 

Menurut Yuliastara (2013), yang notabene sebagai celebrity endorser: 

“Awalnya, ini hanya posting foto ke instagram dengan gaya hijabnya ketika 

pergi”. Wanita 21 tahun ini tidak lupa menambahkan hashtag (#) outfid of the 

day (ootd) kedalam postingan fotonya. Sejak sat itu, postingan wanita kelahiran 

13 Agustus 1992 itu sering dilihat banyak orang hingga ada online shop yang 

menawarkan dirinya untuk membantu mempromosikan barang atau brand 

mereka. Pertama hanya scarf tapi kini sudah bermacam-macam, mulai dari 

busana, hijab, aksesoris, mukenah hingga peralatan handphone. Shella mengaku 

dalam satu hari bisa datang 5 sampai 15 barang. 

Endorser di media sosial Instagram berbeda dengan endorser dalam 

media konvensional, karena siapapun bisa menjadi seorang endorser atau biasa 

dikenal dengan sebutan selebgram (selebriti instagram). Mereka tidak selalu 

terkenal melalui dunia entertainment, meski beberapa artis papan atas juga 
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menerima tawaran sebagai endorser. Jumlah followers adalah salah satu kriteria 

seseorang pantas dijadikan endorser atau tidak. Pemasar melihat tren selebgram 

ini menjadi peluang sebagai kegiatan promosi. Hal ini juga bisa dilihat dari 

pengguna hashtag #endorseselebgram yang khusus digunakan oleh pengguna 

Instagram di Indonesia. 

Gambar 1.3  

Hashtag Untuk Selebgram Endorsement

 

Sumber: Instagram 2016 

Penggunaan selebgram sebagai pendukung produk hijab merupakan 

strategi yang cukup populer di media social instagram. Bagi online shop, 
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penggunaan selebgram sebagai endorser dianggap sebagai cara yang sangat 

efektif untuk menarik perhatian pengguna instagram. Pasalnya, strategi ini 

menjadi suatu hal yang banyak dilakukan oleh pembisnis online shop di 

instagram untuk menarik calon konsumennya. Beragam online shop di instagram 

yang menggunakan strategi ini, dibutuhkan usaha yang lebih agar online shop 

tidak kalah saing dengan kompetitornya. Usaha yang dilakukan online shop 

dalam mengahadapi persaingan adalah dengan lebih selektif untuk memilih 

selebgram yang akan menjadi celebrity endorser dan harus memperhatikan 

segmentasi pasar yang akan dituju. 

Banyaknya kriteria-kriteria yang digunakan online shop untuk memilih 

selebgram, membutuhkan strategi yang tepat agar promosi dapat berjalan efektif, 

sebab jika salah dalam pemilihan selebgram akan mempengaruhi perkembangan 

bisnis online shop. Penggunaan selebgram diharapkan dapat memberikan brand 

awareness (kesadaran merek oleh konsumen dengan cepat dan dapat 

meningkatkan penjualan produk). Diantara online shop yang menggunakan 

selebgram sebagai upaya atau strategi promosinya yaitu Anggrek Hijab, Hijab 

House by Windy, Arascraft dan Rumah Daisy. Online shop tersebut dipilih 

karena menggunakan selebgram untuk menarik calon pembeli. Selain itu, 

informan memiliki jumlah followers yang berbeda mulai dari followers yang 

jumlahnya tinggi dan rendah, hal ini menunjukan apakah celebrity endorsement 

yang mereka lakukan berjalan efektif pada perkembangan bisnis online shop 

mereka. 
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Kajian penelitian tentang penggunaan celebrity endorser di media sosial 

instagram tergolong baru dalam ruang lingkup penelitian. Instagram adalah salah 

satu media sosial yang menggunakan endorser sebagai salah satu kegiatan 

promosi yang mendominasi.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian yang hendak dikaji lebih 

mendalam yaitu : 

“Strategi Pemilihan Endorser Dalam Upaya Promosi Produk Hijab 

Oleh Anggrek Hijab, Hijab House by Windy, Arascraf dan Rumah Daisy di 

Media Sosial Instagram”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka peneliti menetapkan 

rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana strategi pemilihan endorser dalam upaya 

promosi produk hijab owner online shop Anggrek Hijab, Arascarf, Hijab House 

by Windy, Rumah Daisy di media sosial instagram? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai yaitu: untuk mendeskripsikan strategi pemilihan endorser dalam 

upaya promosi produk hijab oleh owner online shop Anggrek Hijab, Hijab House 

by Windy, Arascraf dan Rumah Daisy di media sosial instagram 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti 

menetapkan manfaat penelitiannya sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Komunikasi tentang bauran 

komunikasi pemasaran, yaitu mengenai promosi di media sosial instagram 

dan strategi pemilihan selebgram dalam menarik perhatian konsumen 

untuk membeli. 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, referensi dan pengembangan 

bagi peneliti selanjutnya secara komprehensif dengan jumlah subjek yang 

lebih luas dan media sosial yang beragam dalam merencanakan dan 

mengimplementasikan perihal strategi melalui pemilihan selebgram guna 

mampu meraih perhatian konsumen. 

 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi online 

shop Anggrek Hijab, Rumah Daisy, Hijab House by Windy, Arascraft, dan 

Rumah Daisy mengenai promosi dan pemilihan selebgram yang efektif dalam 

menarik perhatian konsumen. 


