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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Citra positif merupakan syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang ingin 

sukses, tumbuh dan berkembang. Citra perusahaan menggambarkan nilai, 

kepercayaan dan produktivitas perusahaan, sehingga menghasilkan reputasi positif 

di mata publik. Oleh karenanya, citra perusahaan yang positif dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap perusahaan, bertanggung jawab untuk 

meningkatkan penjualan dan bisnis bagi perusahaan. 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa dampak pada 

pergeseran proses pemasaran, sehingga perusahaan tidak lagi terlalu menekankan 

pemasaran secara langsung melainkan sudah mengembangkan pemasaran secara 

online. Pemasaran secara online dapat meningkatkan efisiensi untuk perusahaan 

atau organisasi dari segi biaya dan waktu. Apabila perusahaan melakukan 

pemasaran melalui sales atau dari mulut ke mulut dengan mencetak brosur dan 

melakukan iklan atau promosi di televisi, koran maupun surat kabar, maka tentu 

saja akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dengan pemasaran 

secara online dapat menekan biaya-biaya tersebut. Selain itu, pemasaran online 

juga dapat meningkatkan cakupan pasar dan meningkatkan reputasi, baik reputasi 

dari produk atau jasa yang dijual maupun reputasi atau brand image perusahaan. 

Saat ini, perusahaan dapat melakukan pemasaran secara online melalui 

website nya sendiri maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang 
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saat ini amat populer dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan dari seluruh 

dunia. Pemasaran melalui media online diminati karena memiliki beberapa 

manfaat bagi konsumennya (Kotler, 2002). Media online juga disebut dengan 

media interaktif yang memungkinkan partisipasi aktif oleh penerima dan pengirim 

(interaktif) (Subakti, 2011). Dengan semakin berkembangnya penggunaan media 

online saat ini, maka semakin banyak pula bisnis usaha yang dijalankan secara 

online, yang biasa di sebut dengan istilah bisnis online atau online shopping.  

Bisnis online merupakan sebuah terobosan pemasaran terbaru di era 

internet yang telah memasuki generasi 2.0. Web 2.0 menurut Aidie (2009) adalah 

era internet yang menawarkan komunikasi yang bersifat dua arah. Maksud dari 

sistem komunikasi dua arah adalah pemilik memberikan informasi, kemudian 

pengunjung bisa meninggalkan/menambahkan sesuatu di dalamnya. Sehingga 

tercipta sebuah komunikasi secara langsung meski tanpa bertatap muka. 

Penggunaan layanan belanja lewat internet (online shopping) di Indonesia 

meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Survei Nielsen Global Online (2007) 

menempatkan Indonesia di posisi 13 dari 14 negara Asia Pasifik, dengan 51 

persen populasi pengguna internet yang pernah berbelanja online. Catherine Eddy 

selaku Direktur Eksekutif Client Solutions Nielsen Indonesia menerangkan, 

pembeli terbesar lewat internet memang masih dikuasai negara-negara 

berkembang, sehingga ia yakin jumlah pengakses online shopping di Indonesia 

akan tumbuh secara bertahap.  

Media sosial sebagai bagian dari media online tidak hanya berfungsi 

sebagai alat komunikasi antar manusia, namun juga mempunyai fungsi sebagai 
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media massa seperti halnya televisi, radio dan surat kabar. Aspek kunci jaringan 

sosial adalah berita dari mulut ke mulut (word of mouth) serta jumlah maupun 

sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Untuk startup (perusahaan 

kecil) baru, tentunya melakukan pemasaran menggunakan media sosial adalah 

langkah yang paling mudah dan masuk akal, murah (tidak perlu iklan) dan dapat 

menjangkau pasar dengan lokasi di semua belahan dunia. Sedangkan untuk 

perusahaan besar, media sosial adalah cara pemasaran yang harus dilakukan, baik 

yang berbayar (iklan) maupun tidak berbayar.  

Memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan bisnis toko online 

yang dijalankan, sebaiknya memperhatikan beberapa hal untuk menjaga nama 

baik atau brand image dari produk yang dipasarkan. Menurut Condro (2015) tips 

yang perlu diperhatikan membangun brand toko online di media sosial antara lain 

dengan cara memberikan perhatian khusus pada konsumen, memberikan 

postingan yang bermanfaat bagi konsumen, membedakan antara bisnis dan urusan 

pribadi, bersikap jujur terhadap konsumen, dan melakukan promosi sesuai dengan 

bidang bisnis masing-masing perusahaan. 

Lunaria (2014) dalam akun lunariastudio menunjukkan hasil survei yang 

dilakukan oleh Global Web Index pada 170.000 orang di 32 negara yang berbeda 

terkait penggunaan media sosial. Hasil survei tersebut ditunjukkan oleh gambar 

1.1 di bawah ini: 

 

 

 

http://lunariastudio.com/social-media/
http://globalwebindex.net/
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Gambar 1.1 Hasil Survei Global Web Index 

 
Sumber: Global Web Index (GWI) Social Report - Q1 2015  

Dari hasil survei di atas menunjukkan bahwa prosentasi penggunaan 

instagram adalah yang paling tinggi, yakni sebesar 23%. Hal ini didukung oleh 

pendapat Haryono (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan peningkatan 

sosial media yang paling besar adalah Instagram. Instagram menjadi salah satu 

situs jejaring sosial yang populer saat ini, karena merupakan sebuah desain yang 

memiliki fungsi komunikasi praktis dan menjadi sebuah media komunikasi 

melalui signifikasi foto. Berbeda dengan Facebook dan Twitter, situs ini 

http://globalwebindex.net/
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menggunakan foto sebagai media penyampai pesan dimana ia dibaca sebagai 

sebuah teks. 

Instagram membangun suatu profil publik atau semi publik dalam sistem 

yang terbatas, mengijinkan dan menganjurkan seluruh pengguna untuk membuat, 

berbagi dan menyebarkan informasi dan gambar yang menekankan berbagi konten 

antara pengguna dan kolaborasi secara online. Instagram merupakan bentuk 

aplikasi yang dinamis, fleksibel dan interaktif yang keseluruhannya dapat disebut 

sebagai desain (Porter, 2008). Adapun kelebihan Instagram selain untuk 

memperindah foto dan menshare video juga untuk memasarkan produk secara 

online. Dari sinilah instagram sangat efektif untuk bisnis kecil dan perusahaan 

besar dalam memasarkan produknya, karena komunikasi dalam instagram dapat 

menjadi lebih cepat dan efektif antara produsen dan konsumen. Instagram menjadi 

kekuatan penting baik dalam pemasaran bisnis ke konsumen maupun pemasaran 

bisnis ke bisnis. Pada saat Instagram digunakan sebagai salah satu strategi dalam 

pemasaran, hal ini menunjukkan bahwa instagram tidak lagi dipandang secara 

fungsi tetapi ia juga memiliki nilai sosial. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun 

citra perusahaan membutuhkan proses yang panjang, karena citra merupakan 

semua persepsi yang dibentuk oleh konsumen, dengan cara memproses informasi 

dari berbagai sumber sepanjang waktu. Citra perusahaan dapat dikatakan sebagai 

persepsi masyarakat dari adanya pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan 

pengetahuan masyarakat itu sendiri, terhadap sebuah perusahaan. Citra 

perusahaan dibentuk oleh masyarakat, dari upaya komunikasi dan keterbukaan 
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perusahaan dalam usaha membangun citra yang positif. Instagram merupakan 

salah satu media sosial yang dapat digunakan sebagai strategi dalam membangun 

citra perusahaan. 

Menurut Sekar (2014) terdapat lima strategi untuk memenangkan reputasi 

di instagram, yakni:  

1. Membuat bisnis terlihat keren 

Basis pengguna instagram berusia lebih muda dari pengguna platform lainnya 

(Google, Twitter, dan lain-lain), maka untuk sukses di platform ini 

perusahaan harus membuat bisnis mereka terlihat fun, keren, bersemangat, 

menarik, dan engaging. 

2. Pintar dalam ber-instagram 

Pintar ber-instagram tidak hanya terkait analitik saja, tapi juga memanfaatkan 

momen dan subjek trending.  

3. Beralih ke user-generated-content 

Ini dilakukan dengan cara melibatkan audiens dengan merek perusahaan dan 

memberikan kesempatan untuk menampilkan bakat mereka pada profil 

perusahaan. 

4. Memberikan manfaat penawaran khusus 

Perusahaan bisa memberikan penawaran khusus pada platform lain dan 

mendorong traffic ke platform Instagram, sehingga cara ini bisa membangun 

profil merek kita di Instagram.  

5. Memamerkan aktivitas keseharian pegawai  
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Dengan memamerkan keseharian pegawai perusahaan bisa membuat bisnis 

mereka terlihat seperti sebuah keluarga dekat. 

Fenomena Instagram di Indonesia membuat jumlah pengguna aktif di 

Instagram meningkat dari tahun 2013 (teknojurnal.co). Terkait dengan adanya 

peningkatan pengguna Instagram tersebut, membuat sejumlah pemilik butik 

online mulai berpindah dan memasarkan produknya ke media sosial Instagram. 

Berpindahnya pemasaran ke media sosial Instagram ini memunculkan adanya 

fenomena baru dalam strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial 

Instagram. Shout For Shout (SFS) merupakan sebuah aktivitas untuk saling 

mempromosikan produk melalui akun Instagram satu dengan lainnya. SFS 

tersebut digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran yang banyak 

digunakan butik online saat ini di Indonesia (Avicenna, 2014). SFS kini mulai 

banyak digunakan oleh pemilik butik online di Instagram karena dianggap 

memberikan kemudahan dalam menjangkau maupun menambah jumlah pengikut 

(followers). 

Viota Boutique merupakan salah satu butik online yang menjual produk-

produk fashion seperti baju, celana, aksesoris, dan tas. Selain memasarkan 

produknya secara langsung melalui galeri atau toko yang dimiliki, Viota Boutique 

juga memasarkan produknya secara online melalui media sosial. Sebelumnya toko 

ini menggunakan media sosial facebook dan twitter, namun saat ini Viota 

Boutique hanya fokus pada media sosial instagram karena dianggap lebih efektif 

dan menguntungkan. Dengan menampilkan produk-produk fashion-nya melalui 

instagram, Viota Boutique menginformasikan kepada konsumennya mengenai 
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model-model terbaru dari tokonya dan menampilkan foto-foto konsumen yang 

sedang memakai produknya sehingga follower lainnya merasa tertarik dan 

kemudian memutuskan untuk memesan produk yang sama.  

Dari pemaparan di atas, sangat menarik untuk mengangkat instagram 

menjadi sebuah bahan penelitian lebih lanjut, karena Viota Boutique 

menggunakan instagram sebagai sarana untuk memasarkan produknya secara 

online, sehingga nantinya akan diketahui bagaimana strategi penggunaan 

instagram tersebut dalam membangun image Viota Boutique di mata 

konsumennya. Adapun judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

“Strategi Penggunaan Instagram dalam Membangun Image Perusahaan (Studi 

pada Media Online Viota Boutique Malang)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah strategi penggunaan Instagram Viota 

Boutique dalam membangun image di Media Online? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penggunaan 

Instagram Viota Boutique dalam membangun image di Media Online.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

akademis maupun manfaat praktis.  

 

 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai masukan atas sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi khususnya 

yang berkaitan dengan upaya membangun image toko melalui pemasaran 

online pada media Instagram. 

b. Sebagai referensi dan tambahan informasi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan wawasan serta masukan bagi para pelaku bisnis yang 

menggunakan media sosial, khususnya instagram dalam memasarkan 

produknya.  

  


