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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Komunikasi 

2.1.1.  Definisi Komunikasi 

Menurut Effendy (2009) komunikasi merupakan proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik dengan cara lisan (langsung) ataupun tidak langsung 

(melewati media). Pengertian tersebut bisa dilihat dari tiga segi yaitu:  

1. Secara etimologis atau menurut asal katanya 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin Communicatio, dan bersumber dari 

kata communis. Arti Communis adalah sama, dalam arti kata sama makna, 

yaitu sama makna mengenai suatu hal.  

2. Secara terminologis  

Komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang 

kepada orang lain.  

3. Secara paradigmatis 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media.  

Beberapa definisi komunikasi yang dikutip oleh Cangara (2006) adalah 

sebagai berikut:  
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1. Menurut Everett M. Rogers  

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka. 

2. Menurut Shannon and Weaver 

Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu 

sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk 

komunikasi dengan menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal 

ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui 

saluran (channel) tertentu yang merupakan bentuk interaksi manusia yang 

bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menimbulkan efek tertentu. Elemen 

dalam komunikasi adalah sumber, pesan, saluran, komunikan atau audience. 

 

2.1.2. Tujuan Komunikasi  

Tujuan komunikasi menurut Harold D. Laswell (dalam Nurudin, 2004) 

didasarkan pada dua kepentingan, yakni kepentingan sosial dan kepentingan 

individual. Dari sisi kepentingan sosial bertujuan untuk: 

1. Memberikan berbagai pengetahuan tentang lingkungan sekitar. 

2. Melakukan sosialisasi peran, nilai, kebiasaan terhadap anggota-anggota baru. 
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3. Memberi hiburan kepada warga masyarakat, menciptakan bentuk- bentuk 

kesenian baru dan lainnya. 

4. Pencapaian konsensus, mengontrol tingkah laku sosial. 

Sedangkan dari sisi kepentingan individual bertujuan untuk: 

1. Menguji, mempelajari dan memperoleh gambaran tentang realitas, kesempatan 

dan bahaya. 

2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat.  

3. Menikmati hiburan, relaks, melarikan diri dari kesulitan hidup sehari- hari dan 

lainnya. 

4. Menentukan keputusan/pilihan, bertindak sesuai aturan sosial. 

Menurut Effendy (2009) tujuan komunikasi adalah untuk: 

1. Perubahan Sosial/Mengubah Masyarakat  (to change the society) 

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar 

masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang 

disampaikan.  

2. Perubahan Sikap (to change the attitude) 

Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar 

masyarakat bisa mengubah sikapnya.  

3. Perubahan Opini, Pendapat (to change the opinion) 

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar 

masyarakat bisa mengubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi 

yang disampaikan.  

4. Perubahan Perilaku (to change behavior) 
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Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar 

masyarakat bisa mengubah perilakunya.  

Berdasarkan tujuan komunikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

komunikasi pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan perubahan dari 

komunikan atau si penerima pesan sesuai dengan apa yang komunikator atau 

source inginkan. Perubahan sosial, perubahan sikap, perubahan pendapat dan 

perubahan perilaku merupakan tujuan umum komunikasi yang dapat dicapai 

apabila penyampaian dan pemberian informasi dilakukan secara baik dan benar. 

2.1.3. Proses Komunikasi   

Menurut Effendy (2009) proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, 

yakni secara primer dan secara sekunder. 

1. Proses komunikasi secara primer 

Merupakan proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang 

yang biasa digunakan antara lain bahasa, kial, isyarat, warna, dan lain 

sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau 

perasaan komunikator kepada komunikan. 

2. Proses komunikasi secara sekunder 

Merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai 

lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media 

kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai 

sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Media 
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kedua yang dimaksud adalah surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film, dan lain-lain.  

 Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi 

adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, 

sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan 

komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi 

yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). 

Dampak aktivitas komunikasi bisa mengubah cara pandang publik yang 

semula negatif menjadi positif. Perubahan cara pandang tersebut antara lain: 

1. Dari antipati menjadi simpati 

2. Dari kecurigaan menjadi penerimaan  

3. Dari masa bodoh menjadi minat  

4. Dari lalai menjadi pengertian 

Dari perubahan cara pandang tersebut, pada akhirnya juga akan mengubah citra 

perusahaan, dari yang semula negatif berubah menjadi positif. 

2.1.4. Bentuk Komunikasi 

Menurut Darmawan (2007) komunikasi itu sendiri dapat terjadi dalam 

beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk komunikasi personal (personal 

communiaction) dan komunikasi kelompok (group communication). Selain itu 

komunikasi juga dapat bersifat tatap muka (face–to–face) dan melalui perantara 

media lain (mediated). 

Kartono (2008) menyebutkan bahwa proses komunikasi terdiri atas dua 

model, yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif merupakan 
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suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara komunikator 

dengan komunikan, di mana antara keduanya sama-sama aktif berkomunikasi, 

sehingga terjadi timbal balik di antara keduanya. Sedangkan komunikasi pasif 

terjadi di mana komunikator menyampaikan informasi atau ide terhadap 

halayaknya atau komunikan sebagai penerima informasi, akan tetapi komunikan 

tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dari 

proses komunikasi. 

Secara umum, terdapat beberapa bentuk komunikasi diantaranya: 

1. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi pada diri sendiri atau dengan 

dirinya sendiri. Edia (2011) menjelaskan bahwa komunikasi intrapersonal 

merupakan komunikasi yang terjadi pada diri manusia, meliputi proses sensasi, 

asosiasi, persepsi, memori dan berpikir. Tipe komunikasi intrapribadi sama 

dengan proses berpikir, yaitu ketika seseorang secara sadar (sengaja) 

mengirimkan informasi pada dirinya untuk menganalisis sebuah situasi dan 

mengambil sikap atau keputusan. 

2. Komunikasi Interpersonal 

Komikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain 

untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung (face to face) maupun 

dengan media. Tujuan komunikasi ini adalah untuk sharing atau berbagi 

informasi, pendapat, gagasan, mengajak, menawarkan sesuatu, dan lain lain, 

sehingga dianggap efektif apabila komunikasi dapat menghasilkan perubahan 

sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut.  
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3. Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa 

orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, 

konferensi dan sebagainya. Kelompok adalah sekumpulan orang yang 

mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai 

tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai 

bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2007). 

4. Komunikasi Organisasi  

Komunikasi organisasi secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai  komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi 

dalam  konteks organisasi. Dari pengertian tersebut diketahui bahwasanya 

komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang  berlangsung secara 

formal maupun non formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi.  

5. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa ialah suatu proses dimana suatu organisasi memproduksi 

dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, atau suatu proses 

komunikasi dimana pesan dari media dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh 

audiens. Oleh karena itu, komunikasi massa mempunyai karekteristik utama 

yaitu media massa sebagai alat penyebaran pesannya. 

Perkembangan teknologi komunikasi mempengaruhi bentuk-bentuk 

komunikasi yang ada di zaman sekarang, baik dari komunikasi interpersonal, 

komunikasi massa, dan komunikasi interaktif. Rogers (1986) membedakan 

karakteristik komunikasi interpersonal, komunikasi interaktif, dan komunikasi 
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massa itu berdasarkan pada empat faktor yaitu:  arus informasi, segmentasi 

khalayak, derajat interaktif, dan kontrol terhadap arus informasi. Hal itu akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Arus Informasi 

 Komunikasi interpersonal: Interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan 

non verbal. Saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan 

individu atau antara individu dalam kelompok kecil.  

 Komunikasi interaktif: Bentuk komunikasi melalui media massa yang 

bersifat dua arah, sehingga arus pesannya berasal dari banyak orang dan 

juga dapat diterima oleh banyak orang.  

 Komunikasi massa: Komunikasi ini ditujukan kepada khalayak yang 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua 

orang yang menonton televisi. 

2. Segmentasi Khalayak 

 Komunikasi interpersonal: Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh orang-

orang yang sudah saling kenal sehingga segmentasinya tinggi dikarenakan 

adanya kesamaan minat, tujuan, dan sebagainya. 

 Komunikasi interaktif: komunikasi ini biasanya dilakukan melalui iklan dan 

memiliki segmentasi tinggi, karena sebelum produk diluncurkan pihak 

periklanan telah mensurvei audien sehingga mereka telah mengetahui minat 

dan tujuan si penerima.  



18 
 

 Komunikasi massa: Memiliki segmentasi yang rendah karena komunikasi 

ini dilakukan oleh media kepada khalayak umum yang biasanya bersifat 

heterogen sehingga memiliki banyak minat dan tujuan yang berbeda. 

 

 

3. Tingkat interaktif 

 Komunikasi interpersonal memiliki tingkat interaktif yang tinggi karena 

komunikasi ini biasanya dilakukan secara langsung atau face to face. 

 Komunikasi interaktif juga memiliki tingkat interaktif yang tinggi karena 

biasanya untuk memasarkan sebuah produk para pemasar terkadang harus 

terjun langsung ke lapangan.  

 Komunikasi massa memiliki tingkat interaktif yang rendah karena penerima 

pesan adalah massa yang sangat banyak dan beragam sehingga sangat sulit 

untuk bertatap muka secara langsung dengan mereka semua. 

4. Kontrol terhadap arus informasi (feedback) 

 Komunikasi interpersonal: karena dilakukan secara tatap muka maka timbal 

balik yang diterima oleh sumber dari penerima pesan pun bisa langsung 

didapatkan dengan baik dan segera. sumber dapat menjelaskan secara 

terperinci dan dengan jelas. 

 Komunikasi interaktif: karena tidak semua penerima pesan bisa mengakses 

atau terkadang terdapat kendala-kendala secara teknis, sehingga terkadang 

penerima pesan dalam komunikasi interaktif ini pun memberikan umpan 

balik yang terbatas dan terkadang juga tertunda.  
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 Komunikasi massa: karena tidak bertatap muka secara langsung dan 

penerimanya pun heterogen maka terkadang pesan yang disampaikan pun 

tidak tersampaikan sehingga umpan balik yang didapat pun terbatas dan 

sangat tertunda. 

 

2.1.5. Metode Komunikasi 

Untuk mencapai tujuan komunikasi sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, maka komunikasi mempunyai beberapa metode yang menurut 

(Effendy, 2009) terdiri atas: 

1. Jurnalistik (Journalism)  

Merupakan suatu pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak 

dari mulai peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat. Hal-hal yang 

menarik minat masyarakat adalah peristiwa faktual atau pendapat seseorang. 

Sarana jurnalistik adalah surat kabar, majalah, radio, televisi. 

2. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Merupakan bagian terpenting dari komunikasi yang bertujuan untuk 

memperkenalkan dan mengangkat citra positif organisasi atau perusahaan 

tertentu secara internal atau eksternal. 

3. Periklanan (Advertising) 

Merupakan upaya penyampaian pesan penjualan secara persuasif  kepada calon 

pembeli atas suatu produk baik berupa barang atau jasa tertentu dengan biaya 

yang semurah-murahnya. 

4. Pameran (Exhibition/exposition)  
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Pameran merupakan bentuk usaha jasa pertemuan, yang mempertemukan 

antara produsen dan pembeli. Secara lebih luas merupakan suatu kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, 

perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon 

relasi atau pembeli. Bentuk-bentuk pameran antara lain berupa show, 

exhibition, expo, pekan raya, fair, bazaar, dan pasar murah. 

5. Publisitas (Publicity) 

Merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang 

produk/jasa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan/organisasi. 

Publisitas dapat menghasilkan image. Publisitas biasanya dilakukan melalui 

hubungan dengan pers (media). 

6. Propaganda (Propaganda) 

Merupakan suatu usaha yang dilancarkan secara intensif dan 

berkesinambungan dengan tujuan menggalang dukungan masal bagi suatu 

pendapat, kredo (paham), atau kepercayaan tertentu.  

7. Perang Urat Syaraf (Psychological Warfare) 

Merupakan penggunaan secara terencana atas propaganda dan kegiatn-kegiatan 

lainnya yang dirancang untuk mempengaruhi pendapat, emosi, sikap, perilaku 

pihak musuh, pihak netral dan pihak kelompok asing yang bersahabat dalam 

rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan nasional.  

8. Penerangan  

Merupakan proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara 

terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
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pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam penerangan, komunikator hanya berfungsi sebagai 

penyampai informasi saja, sehingga komunikasi hanya bersifat top down, yaitu 

dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya timbal balik dari 

komunikan. 

Berdasarkan beberapa metode komunikasi di atas, diketahui bahwa Viota 

Boutique sebagai subjek dalam penelitian ini telah menggunakan metode public 

relation dan publisitas dalam memperkenalkan produknya melalui media online. 

Adapun tujuan dari kegiatan public relation dan publisitas pada dasarnya adalah 

untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan image perusahaan. 

 

2.2.  Public Relation 

2.2.1.  Definisi Public Relation 

Dalam organisasi, kita biasanya mengenal yang namanya Humas atau 

hubungan masyarakat. Humas adalah nama lain dari Public Relation (PR) dan 

merupakan bagian terpenting dari komunikasi yang bertujuan memperkenalkan 

dan mengangkat citra positif organisasi atau perusahaan tertentu secara internal 

atau eksternal. 

Definisi public relations menurut Jefkins (2003) adalah keseluruhan 

bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar maupun ke dalam, yakni antara 

suatu organisasi dengan publiknya dalam rqngka mencapai tujuan yang spesifik 

atas dasar adanya saling pengertian. 
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Menurut Coulsin (2002) public relation didefinisikan sebagai usaha yang 

direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, guna membangun dan 

mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau 

aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak 

luar organisasi. 

Sukatendel dalam Ardianto (2004) mengatakan public relation sebagai 

suatu metode komunikasi untuk penciptaan citra positif dari mitra institusi atas 

dasar kesadaran untuk menghormati kepentingan bersama. Hal ini didukung oleh 

pendapat Buchari (2002) yang mengatakan bahwa public relation adalah kegiatan 

komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap 

perusahaan.  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa public relation menekankan 

pada suatu bentuk komunikasi. Ini memberikan pemahaman bahwa kegiatan 

public relation adalah kegiatan komunikasi, dimana komunikasi ini tekanannya 

pada komunikasi organisasi yang sasaran komunikasinya untuk publik baik itu di 

dalam maupun di luar organisasi. Landasan utama dari aplikasi komunikasi 

organisasi ini adalah adanya saling pengertian diantara keseluruhan publik yang 

berkepentingan terhadap organisasi tersebut. 

Terdapat beberapa point penting dari definisi public relation, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Public Relations (PR) adalah sebuah ilmu yang cabang keilmuannya berasal 

dari ilmu komunikasi. Sebagai suatu cabang keilmuan maka PR bukan sekadar 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
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isu semata tetapi mempunyai dasar berpikir yang dapat dijelaskan dan 

dipertanggung jawabkan melalui metode logika tertentu layaknya pengujian 

terhadap cabang keilmuan lainnya. 

2. Citra adalah obyek dari PR yang telah menjadi kebutuhan dari institusi 

layaknya sumber daya yang telah ada seperti sumber daya manusia, sumber 

daya keuangan, sumber daya peralatan bahkan sumber daya pengetahuan. 

3. Mitra adalah subyek dari PR disamping institusi itu sendiri. Mitra adalah 

bagian dari operasi sebuah institusi, tanpa mitra sebuah institusi tidak dapat 

berjalan. 

4. Kepentingan bersama adalah apa yang hendak dicari oleh dua institusi dalam 

satu koneksi dengan yang lain. Contoh yang nyata pembeli dan penjual 

mempunyai tujuan bersama yaitu tercapai kesepakatan untuk melakukan 

transaksi jual beli. 

2.2.2.  Tujuan Public Relation 

Tujuan utama dari public relation adalah untuk mempengaruhi perilaku 

orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog 

dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap 

suatu kesuksesan sebuah perusahaan (Davis and Newstrom, 2003). 

Menurut Charles S. Steinberg dalam Abdurachman (2001) tujuan PR 

adalah menciptakan opini publik yang favourable tentang kegiatan–kegiatan yang 

dilakukan oleh badan yang bersangkutan. 

Menurut Ruslan (2001) tujuan public relation adalah sebagai berikut: 
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1. Menumbuhkembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal 

atau masyarakat dan konsumen. 

2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan 

perusahaan. 

3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. 

4. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. 

5. Mendukung bauran pemasaran. 

Jefkins (2003) mendefinisikan dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan 

tujuan public relation sebuah perusahaan, beberapa diantaranya yang pokok 

adalah: 

1. Untuk mengubah citra umum di mata masyarakat sehubungan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. 

3. Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh 

perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. 

4. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, serta membuka 

pangsa pasar baru. 

5. Untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat bursa saham atas 

rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan. 

6. Untuk memperbaiki hubungan antar perusahaan itu dengan masyarakatnya, 

sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan 

kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan masyarakat terhadap niat 

baik perusahaan. 
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7. Untuk mendidik konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam 

memanfaatkan produk-produk perusahaan. 

8. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mampu bertahan atau 

bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis. 

9. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam 

menghadapi resiko pengambilalihan oleh pihak lain. 

10. Untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru. 

11. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para 

pimpinan perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

12. Untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai sponsor dari suatu 

acara. 

13. Untuk memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-

kegiatan atau produk perusahaan yang positif, agar perusahaan yang 

bersangkutan terhindar dari peraturan, undang-undang, dan kebijakan 

pemerintah yang merugikan. 

14. Untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan 

perusahaan, agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu 

mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. 

Secara keseluruhan tujuan dari public relation adalah untuk menciptakan 

citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan (Mulyana, 2007). Selain itu public 

relation bertujuan untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap yang 
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menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dan dengan publik di 

lain pihak melalui komunikasi yang harmonis dan timbal balik (Assumpta, 2002). 

Tujuan program komunikasi PR pada akhirnya tidak hanya membangun 

atau menciptakan image/citra positif, namun juga membangun kepercayaan 

terhadap public sehingga mereka percaya bahwa apa yang dilakukan organisasi 

adalah yang terbaik dan pada akhirnya meningkatkan reputasi perusahaan.  

 

 

2.2.3.  Fungsi Public Relation 

Fungsi public relation adalah menjadi kebutuhan utama dalam suatu 

organisasi atau lembaga karena peranannya yang kuat dalam memperlihatkan 

wajah perusahaan dengan image yang baik dan usaha mencari dukungan 

masyarakat.  

Terdapat empat fungsi dari public relation, yaitu: 

1.  Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi dengan lembaga 

yang mewakili dengan publiknya. 

2.  Membina relationship, yaitu berupa membina hubungan yang positif dan saling 

menguntungkan dengan pihak publiknya. 

3. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. 

4. Membentuk corporate image, artinya fungsi peranan public relation dalam 

lembaga berupaya dalam membentuk dan menciptakan citra bagi organisasi 

atau lembaganya. 
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Sedangkan Cutlip, et al. (2000) mengemukakan bahwa fungsi public 

relation meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada 

perusahaan. 

3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk 

kepentingan umum. 

4. Membina hubungan secara harmonis antar organisasi dan publik, baik internal 

maupun eksternal. 

Dapat disimpulkan bahwa public relation lebih berorientasi kepada pihak 

perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan, dan hasil yang lebih baik 

dari sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Tetapi jika 

fungsi public relation yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat 

yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi, 

atau perusahaan, dan suasana kerja yang kondusif, serta peka terhadap karyawan, 

maka diperlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam meningkatkan 

kinerjanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi public relation adalah 

memelihara, mengembangtumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi 

timbal balik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi masalah yang muncul, 

atau meminimalkan munculnya masalah (Angel, et al. 2001). 

 

2.3. Publisitas 
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2.3.1. Definisi Publisitas 

Publisitas adalah berta-berita tentang seseorang, produk atau pelayanan 

yang muncul pada suatu ruang atau waktu yang media sediakan dalam bentuk 

berita, feature, atau kontek editorial atau program dalam dunia broadcast 

(Newsom, et al. 2004). 

Menurut Swastha (1999) publisitas adalah sejumlah informasi tentang 

sasaran, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media 

tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawas dari sponsor.  

Menurut Kriyantono (2008) publisitas adalah segala kegiatan yang 

dilakukan untuk mengenalkan perusahaan dan atau produk kepada masyarakat 

melalui media massa.  

Publisitas adalah informasi yang dirancang untuk memperlihatkan, 

memperkenalkan, mempertahankan nama dan kehormatan seseorang, 

perkumpulan orang, atau organisasi ke hadapan publik dalam suatu konteks 

tertentu melalui media dalam rangka menciptakan daya tarik publik (Liliweri, 

2011).  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa publisitas adalah segala kegiatan yang dirancang untuk 

memperlihatkan dan memperkenalkan perusahaan dan / atau produk melalui 

media massa dalam rangka menciptakan daya tarik publik.  

Publisitas dikategorikan sebagai metode komunikasi massa yang tidak 

terkontrol, karena diliput tidaknya sebuah berita oleh media massa benar-benar 

tergantung dari layak muat tidaknya sebuah berita. Walaupun jika dibandingkan 
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dengan iklan, publisitas kurang pasti sifatnya, namun dari aspek kredibilitas pesan 

publisitas biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi.  

2.3.2. Fungsi dan Tujuan Publisitas  

Menurut Doty (2003) fungsi dari publisitas antara lain: 

1. Publisitas dapat mengembangkan citra produk dan perusahaan. 

2. Publisitas dapat menciptakan segmen pasar yang baru.  

3. Publisitas dapat mempengaruhi keputusan konsumen sebelum membeli. 

Tujuan dari publisitas adalah untuk memperoleh perhatian publik melalui 

penyebaran informasi pada media cetak dan elektronik, mencakup surat kabar, 

majalah, televisi, radio, talk show, publisitas online, kelompok-kelompok, dan 

website (Ardianto, 2004).  

2.3.3. Jenis Publisitas  

Fraser P. Seitel dalam Danandjaja (2011) mengelompokkan publisitas 

media sebagai berikut:  

1. Publisitas fitur (Features publicity)  

Merupakan jenis publisitas yang memperkenalkan citra dan kesuksesan pribadi 

seorang pimpinan atau lembaga mengenai produk atau jasa yang dihasilkan 

kepada publik, biasanya jenis publisitas ini menggunakan reporter lepas 

(freelance writers) dalam merancang siaran persnya.  

2. Publisitas finansial (Financial publicity)  

Merupakan jenis publisitas yang secara khusus mempublikasikan informasi 

finansial secara aktual kepada publik, dengan tujuan untuk menumbuhkan 
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kepercayaan publik agar publik mau menggunakan layanan finansial yang 

ditawarkan.  

3. Publisitas produk (Product publicity) 

Merupakan jenis publisitas media yang secara khusus memperkenalkan suatu 

produk kepada publik melalui media, dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemasaran.  

4. Publisitas foto/gambar (Picture/photo publicity) 

Merupakan jenis publisitas yang mempromosikan layanan dari suatu produk 

atau jasa kepada publik, dengan tujuan agar publik memahami serta mau 

menggunakan produk atau jasa yang diperkenalkan.  

2.3.4. Manfaat Publisitas  

Manfaat publisitas menurut Seitel dalam Pudjiastuti (2010) adalah: 

1. Memberitahukan produk atau jasa baru. 

2. Menghidupkan kembali produk lama. 

3. Memberikan penjelasan tentang produk yang sulit. 

4. Hampir tidak memerlukan biaya.  

5. Meningkatkan gengsi perusahaan.  

6. Respons dari sebuah krisis.  

 

2.4. Media Online 

2.4.1. Definisi Media Online  

Media online disebut juga new media atau digital media. Creeber and 

Martin (2009) mendefinisikan new media atau media online sebagai produk dari 
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komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer 

digital. Sedangkan Lievrouw (2011) mendefinisikan media online sebagai media 

yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat 

konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu. 

Pengertian media online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum 

dan secara khusus. 

1. Pengertian media online secara umum  

Yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet, 

yang berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media 

online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan 

pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), 

website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori 

media online. 

2. Pengertian media online secara khusus  

yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. 

Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan 

komunikasi massa yang mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas 

dan periodisitas. 

Internet merupakan salah satu bentuk dari media online/new media 

(Prabowo, 2013). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk 

dikembangkan kedepannya, yang memiliki kemampuan untuk mengkode, 

menyimpan, memanipulasi dan menerima pesan. Internet tidak dimiliki, 

dikendalikan atau dikelola oleh sebuah badan tunggal tetapi merupakan sebuah 
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jaringan komputer yang terhubung secara intensional dan beroperasi berdasarkan 

protokol yang disepakati bersama. Sejumlah organisasi khususnya provider dan 

badan telekomunikasi berperan dalam operasi internet (McQuail, 2009). 

2.4.2. Peran Media Online 

Pemanfaatan media online memang menjadi pilihan tepat bagi para pelaku 

usaha untuk mengembangkan bisnis yang dijalankannya. Mudahnya akses internet 

saat ini, besarnya manfaat yang didapatkan, serta murahnya biaya yang 

dibutuhkan menjadi alasan utama bagi para pelaku usaha sebelum akhirnya 

mereka memilih media online sebagai solusi tepat untuk memperluas jangkauan 

bisnisnya. 

Terdapat beberapa peranan media online dalam pengembangan bisnis, 

yakni: 

1. Sebagai sumber informasi untuk mencari ide bisnis 

Banyaknya sumber informasi yang didapatkan melalui internet, memberikan 

dukungan tersendiri bagi perkembangan bisnis. Dengan modal informasi 

yang tersebut, maka perusahaan bisa menciptakan ide-ide baru yang tentunya 

bermanfaat bagi kemajuan usahanya.  

2. Sebagai media promosi yang sangat efektif 

Tidak hanya sebagai sumber informasi, media online juga memberikan ruang 

seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk mengenalkan dan 

menginformasikan produk atau jasa yang mereka ciptakan kepada khalayak 

ramai. Melalui jaringan internet, perusahaan bisa mempromosikan produk 

atau jasa tersebut melalui website, iklan online, mailing list, jejaring sosial, 
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blog, komunitas bisnis, dan lain sebagainya. Dengan jangkauan pasar yang 

tidak terbatas, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjaring 

konsumen sebanyak-banyaknya. 

3. Sebagai sarana yang tepat untuk membangun brand yang kuat 

Semakin rutin perusahaan mempromosikan produk atau jasa melalui internet, 

maka tidak menutup kemungkinan bahwa brand image yang dimiliki 

perusahaan bisa terbangun dengan kuat. Semakin kuat brand image yang 

terbentuk, maka kepercayaan konsumen akan mulai terbangun dan bisa 

dipastikan bahwa perusahaaan tidak kalah bersaing di pasar. 

 

4. Untuk mempermudah riset pasar 

Melalui informasi dari internet, perusahaan bisa mengetahui seberapa besar 

keunggulan yang dimiliki, seberapa besar minat pasar, serta mencari 

informasi tentang siapa-siapa saja yang menjadi kompetitor utama 

perusahaan. Hasil riset yang didapatkan dari pasar bisa dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan sebelum perusahaan menentukan strategi bisnis ke 

depannya. 

5. Sebagai jembatan bagi pelaku usaha dan konsumennya 

Jaringan internet bisa menghubungkan perusahaan dengan berbagai pihak di 

seluruh penjuru dunia. Melalui jembatan media online ini, maka akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan untuk bisa menjalin komunikasi dengan 

calon konsumen dari berbagai belahan dunia. Misalnya saja melalui situs 

jejaring sosial, email, Yahoo Messenger, Skype, chating, dan lain sebagainya. 

http://bisnisukm.com/kiat-membangun-brand-yang-kuat-ala-hermawan-kartajaya.html
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2.4.3. Media Sosial sebagai Bagian dari Media Online 

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), social media didefinisikan sebagai 

sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan 

teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran use-

generated content.  Sedangkan menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah 

media online, dimana para penggunanya (users) bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum, dan dunia virtual. 

Media sosial memiliki beberapa fungsi antara lain:  

1. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial 

manusia menggunakan internet dan teknologi web. 

2. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran 

dari satu institusi media ke banyak audience (“one to many”) menjadi praktik 

komunikasi dialogis antar banyak audience (“many to many”).  

3. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. 

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu 

sendiri. 

Gamble, Teri, dan Michael dalam Communication Works sebagaimana 

dikutip Wikipedia menyebutkan, media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai 

berikut: 

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke 

berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 

2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial
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3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya. 

4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. 

Selain itu, media sosial juga mempunyai ciri - ciri sebagai berikut: 

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet 

2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper 

3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya 

4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 

 

 

 

 

2.5. Instagram 

2.5.1. Sejarah dan Definisi Instagram 

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi 

ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, yang pada masanya lebih dikenal 

dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara 

instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” 

berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk 

mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan 

instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, 

sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh 

karena itulah instagram berasal dari “instan-telegram”. 
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Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang 

unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat 

seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid.  

Instagram didirikan pada tahun 2010 oleh perusahaan Burbn Inc., yang 

awalnya merupakan sebuah teknologi yang hanya berfokus pada pengembangan 

aplikasi untuk telepon genggam. Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu 

banyak di dalam HTML5 mobile, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan Mike 

Krieger, memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Versi Burbn yang 

sudah final merupakan aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, 

meskipun berisi terlalu banyak fitur-fitur. Hal inil kemudian mendorong Kevin 

Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai 

lagi dari awal, hingga akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, 

komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang 

akhirnya menjadi Instagram. 

Instagram terlihat bertambah fungsi menjadi tempat strategis para pebisnis 

untuk memasarkan barang dagangannya, mulai dari produk tas, sepatu, baju 

fashion, dan lai -lain. Tren ini pun banyak dilakukan oleh para perusahaan di 

dunia, bahkan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Simply Measured, 

terungkap bahwa 54 persen perusahaan dengan brand ternama dunia kini 

menggunakan Instagram. 

2.5.2. Kelebihan dan Kekurangan Instagram 
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Damayanti (2015) menjelaskan kelebihan dan kekurangan Instagram 

sebagai berikut: 

1. Kelebihan Instagram 

Kelebihan Instagram antara lain: 

 Sadar akan pasar teknologi. Salah satu keuntungan dari penjualan melalui 

pengguna Instagram Instagram sudah dijamin untuk melek teknologi. Itu 

berarti mereka aktif di Instagram juga harus aktif dalam twitter atau 

facebook.  

 Pengguna Instagram pasti akan memiliki gadget yang dapat mendukung 

aplikasi seperti iPhone atau ponsel Android. Ini berarti bahwa pengguna 

Instagram median adalah kelas menengah.  

 Tampilkan produk yang sederhana. Instagram secara khusus digunakan 

sebagai aplikasi berbagi foto dan fitur yang tersedia sangat mendukung 

gambar produk yang anda upload. 

 Pada Instagram, sebagian besar gambar menggunakan hashtag, sehingga  

memungkinkan pembeli potensial atau konsumen dengan mudah 

menemukan produk yang diinginkan. 

2. Kekurangan Instagram 

Kelemahan Instagram antara lain: 

 Instagram hampir tidak memiliki fitur yang dapat mendukung toko online.  

 Karena berbasis smartphone, maka foto Instagram sering tidak terlihat jelas.  

 Masih terbatasnya pengguna Instagram yang memanfaatkan fitur Insta 

Message sebagai media chatting atau komunikasi. 
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Sedangkan dalam artikel yang diterbitkan oleh King Promosi (2015) 

dijelaskan beberapa  kelebihan dan kekurangan Instagram sebagai media online 

shop, yaitu: 

1. Kelebihan Instagram 

Kelebihan Instagram antara lain: 

 Tidak Berbayar 

Untuk menggunakan instagram, pengguna tidak perlu membayar, hanya 

cukup mendownload atau dapat juga langsung membuka situsnya. 

 Banyak digunakan 

Sejak di keluarkan pada tahun 2013, pengguna instagram di Indonesia 

semakin banyak hingga saat ini. Ini tentu menjadi lahan yang 

menguntungkan bagi para pebisnis online shop untuk memulai memasarkan 

produknya melalui instagram. 

 

 Mudah digunakan 

Kemudahan yang ditawarkan instagram menjadikannya media yang cepat 

menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Memposting foto atau 

video, memfollow, mengomentari, memberi like, hingga searching sesuai 

hashtag pun dapat dilakukan dengan sangat mudah. 

 Promosi yang Mudah 

Dengan menggunakan instagram, pengguna dapat melakukan berbagai cara 

promosi dengan sangat mudah. Misalnya, dengan menggunakan hashtag, 
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menggunakan jasa endorsement, atau juga metode paid promote / shout for 

shout program. 

 Media utama berupa foto 

Sebagai media sosial yang unggul dalam hal posting melalui foto, membuat 

media ini memberikan tampilan dan kualitas foto yang baik, yang tentu saja 

sangat cocok untuk media online shop yang biasanya sangat mengandalkan 

foto produk. 

 Koneksi dengan media sosial lain 

Kelebihan instagram yang memberikan koneksi dengan beberapa media 

sosial, membuat kemudahan tersendiri untuk para pebisnis online shop. 

Sehingga para pengguna dapat menghemat waktu karena tidak perlu 

melakukan posting berkali-kali di media sosial lain. 

2. Kekurangan Instagram 

Kekurangan Instagram antara lain: 

 

 Harus update secara berkala 

Instagram memiliki timeline yang juga berjalan sangat cepat. Hal ini 

membuat penggunannya khususnya pemilik online shop harus sesering 

mungkin melakukan posting foto atau video agar produk dapat dilihat oleh 

konsumen. 

 Spamming 
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Kemudahan yang diberikan instagram dalam hal berinteraksi, membuat 

sosial media ini sangat rawan spamming. Biasanya spamming bayak terlihat 

pada bagian komentar.  

 Transaksi yang kurang praktis 

Instagram memang tidak dirancang sebagai media jual beli, jadi wajar 

ketika proses transaksinya kurang praktis ketika ada konsumen yang akan 

membeli barang. Oleh karena itu, untuk pemilik online shop jangan lupa 

menyertakan kontak pada bagian profile dan caption pada setiap postingan. 

 Persaingan yang ketat 

Saat ini, online shop di instagram sudah semakin menjamur. Hal ini 

membuat persaingan juga semakin ketat karena konsumen akan dapat 

dengan mudah menemukan online shop yang sejenis dengan milik anda. 

2.5.3. Instagram sebagai Media Komunikasi 

Dalam situs jejaring sosial, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi 

publik yang melibatkan lebih banyak orang, sehingga kualitas komunikasinya jadi 

tidak sebanding, pesan disampaikan dan direspon oleh anggota yang 

berkomunikasi dalam area publik yang selanjutnya disebut sebagai audien. 

Audien tidak dapat berkomunikasi secara langsung seperti komunikasi dua arah 

yang terjadi dalam komunikasi interpersonal (Adler, 2011). 

Fungsi komunikasi praktis dan signifikasi foto dalam instagram 

berpengaruh besar pada posisinya sebagai media komunikasi dari berbagai arah, ia 

menjembatani si pengirim dan penerima untuk berkomunikasi secara maya.. 
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Instagram menjadi modal seseorang dalam berkomunikasi yang dipengaruhi oleh 

kepentingan-kepentingan, selain sebagai modal untuk eksis.  

Dalam perkembangannya Instagram digunakan oleh produsen sebagai 

salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya, dimana dengan 

menarasikan cerita tentang produknya dalam sebuah foto, suatu produk dapat 

dipersepsikan oleh calon pembelinya sebagai brand awareness. Konteks brand 

awarness tidak hanya berbicara tentang jumlah likes yang mereka dapat atau 

seberapa besar total following mereka, namun ini tentang menarik fans yang sudah 

di-engage dan meningkatkan loyalitas customer. 

Instagram sebagai sebuah desain adalah aplikasi yang dinamis interaktif 

yang di dasarkan pada input-input dari setiap orang yang melakukan komunikasi. 

Komunikasi terjadi tidak hanya antara pengguna dengan aplikasi yang 

digunakannya tetapi juga terjadi antara pengguna aplikasi satu dengan pengguna 

lainnya. Dengan demikian dalam Instagram, komunikasi tidak lagi dilakukan satu 

arah atau dua arah saja tetapi berkembang menjadi komunikasi yang dilakukan 

dari berbagai arah (Porter, 2008). 

Adapun proses evolusi komunikasi seperti yang dijelaskan oleh Porter 

(2008) dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Evolusi komunikasi dari satu arah menjadi banyak arah 
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Sumber: Porter, J. (2008: 15) Designing For The Social Web  

 

 

 

2.5.4. Strategi Instagram  

http://www.lurycoco.com/wp-content/uploads/2013/03/INTERAKSIMANSNKOMP.jpg
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Menurut Sekar (2014) terdapat lima strategi untuk memenangkan reputasi 

di instagram, yakni:  

1. Buat 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 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. Manfaatkan 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. Pamerkan aktivitas keseharian pegawai  

Dengan memamerkan keseharian pegawai perusahaan bisa membuat bisnis 

mereka terlihat seperti sebuah keluarga dekat. 

Sedangkan menurut Condro (2015) memanfaatkan sosial media untuk 

mempromosikan bisnis toko online yang dijalankan, sebaiknya memperhatikan 
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beberapa hal untuk menjaga nama baik atau brand image dari produk yang 

dipasarkan. Tips membangun brand toko online di media sosial yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

1. Beri perhatian khusus pada konsumen 

Memberi ruang khusus bagi para konsumen agar mereka bisa membangun 

komunikasi dua arah dengan perusahaan/toko, selain itu juga bisa melibatkan 

mereka dalam mempromosikan produk-produk perusahaan/toko.  

2. Berikan postingan yang bermanfaat bagi konsumen 

Sebuah akun mengusung nama baik dari brand produk yang dipasarkan, maka 

sebelum memposting sesuatu di akun tersebut sebaiknya memikirkan dahulu 

dengan matang nilai tambah yang perusahaan/toko berikan bagi para 

konsumen. 

3. Membedakan antara bisnis dan urusan pribadi 

Biasakan untuk tidak mencampuradukkan keduanya ketika berpromosi di 

sosial media, agar bisa menjaga kepercayaan konsumen dengan 

memperlihatkan profesionalisme kerja sebuah perusahaan/toko online. 

4. Apapun kondisinya katakan dengan jujur pada konsumen anda 

Kecurangan akan merusak citra baik dari produk perusahaan/toko dan 

menghilangkan kepercayaan dari para konsumen. Karena itu, perlu untuk 

mengatakan kondisi yang sejujurnya kepada para konsumen agar mereka bisa 

menerima ketidaknyamanan tersebut dengan respon yang positif. 

 

5. Lakukan promosi sesuai dengan bidang anda 
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Poin ini perlu diperhatikan dengan baik, agar konsumen bisa mendapatkan 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai produk perusahaan/toko dan mulai 

percaya dengan kualitas bisnis yang dimiliki. 

 

2.6. Citra Perusahaan (Corporate Image) 

2.6.1. Definisi Citra (Image) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah pemahaman kesan 

yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan.  

Menurut Kotler (2002) citra adalah persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan atau produknya. Sedangkan Webster dalam sutisna (2001) 

mendefinisikan citra sebagai gambaran mental atau konsep tentang sesuatu.  

Buchari (2002) mendefinisikan citra sebagai: ”kesan yang dipikirkan dan 

yang diketahui oleh seseorang atau kelompok mengenai suatu hal baik perusahaan 

maupun produknya yang diperoleh melalui pengalaman.”  

Citra menurut Kasali (2002) adalah kesan yang timbul karena pemahaman 

akan suatu kenyataan. Citra perusahaan menunjukkan kesan obyek terhadap 

perusahaan yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari 

berbagai sumber informasi terpercaya. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa citra perusahaan 

adalah gambaran singkat mengenai sebuah organisasi atau perusahaan yang 

diciptakan melalui akumulasi pesan-pesan yang diterima melalui pengalaman 

yang dirasakan oleh seluruh indera. 

2.6.2. Pembentukan Citra Perusahaan 
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Pentingnya citra perusahaan dikemukakan oleh Gronroos dalam Sutisna 

(2001) sebagai berikut: 

1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra positif 

memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan 

secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya. 

2.  Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. 

Citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil, kualitas teknik atau 

fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar kesalahan tersebut. 

3.  Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan 

perusahaan. 

4.  Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal. Citra 

perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi sikap karyawan 

terhadap perusahaan. 

Proses terbentuknya citra perusahaan menurut Hawkins, et al. (2000) 

ditunjukkan oleh Gambar 2.2 berikut ini: 

Gambar 2.2. Proses Terbentuknya Citra Perusahaan 

 

Sumber: Hawkins, et al. (2000) Consumer Behaviour: Building Market Strategy 

Berdasarkan gambar di atas, proses terbentuknya citra perusahaan 

berlangsung pada beberapa tahapan, diantaranya: 
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1.  Obyek mengetahui (melihat atau mendengar) upaya yang dilakukan perusahan 

dalam membentuk citra perusahaan. 

2.  Obyek memperhatikan upaya perusahaan tersebut. 

3.  Setelah adanya perhatian, obyek mencoba memahami semua yang ada pada 

upaya perusahaan. 

4.  Terbentuknya citra perusahaan pada obyek. 

5.  Citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku obyek sasaran 

dalam hubungannya dengan perusahaan. 

Kasali (2002) mengemukakan bahwa "Pemahaman yang berasal dari suatu 

informasi yang tidak lengkap menghasilkan citra yang tidak sempurna". Menurut 

Harrison (1995) informasi yang lengkap mengenai citra perusahaan meliputi 

empat elemen sebagai berikut: 

1.  Personality  

 Yaitu keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran 

seperti perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai 

tanggung jawab sosial. 

2. Reputation 

 Yaitu hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan 

transaksi sebuah bank. 

 

3.  Value  
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 Yaitu nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, 

karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan. 

4.  Corporate Identity 

Yaitu komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran 

terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. 

2.6.3. Dampak Citra Perusahaan 

Konsumen mengorganisasikan berbagai informasi mengenai perusahaan 

dan pengalaman yang berkait dengan produk perusahaan kedalam citra 

perusahaan. Beberapa perusahaan menghabiskan banyak biaya untuk 

mengembangkan citra perusahaan di mata masyarakat dengan beberapa alasan, 

yaitu: 

1. Citra perusahaan yang positif akan mendorong persepsi positif terhadap produk 

perusahaan. Terdapat hubungan yang erat antara citra perusahaan dengan citra 

produk (citra merek). Merek produk sering diasosiasikan dengan perusahaan 

yang memproduksi produk tersebut. 

2. Perusahaan berusaha menjaga citra yang telah ada dari berbagai isu-isu umum, 

yang dapat secara langsung mempengaruhi konsumen. 

Apabila suatu perusahaan telah berhasil dalam membentuk citra yang 

positif dibenak konsumen, maka akan mendapat keuntungan seperti: 

1. Memperpanjang hidup produk itu sendiri. Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu  
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 Kesadaran diantara manajer perusahaan tentang tujuan perusahaan jangka 

panjang. 

 Menetapkan lebih jelas tujuan dari perusahaan dan pimpinannya. 

 Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai posisi pesaing dan 

kondisi pasar yang dihadapinya. 

 Meningkatkan komunikasi internal dan eksternal. 

 Mengetahui lebih terperinci mengenai perusahaan, tujuan, karyawan, 

pemasok, pimpinan dan media. 

2.  Citra yang positif akan memberikan keutungan terciptanya loyalitas/kesetiaan 

konsumen, kepercayaan terhadap produk dan kerelaan konsumen dalam 

mencari produk/jasa tersebut apabila membutuhkannya.  

3. Dapat memperoleh konsumen yang baru, hal ini dikarenakan konsumen yang 

merasa puas dengan produk/jasa dari perusahaan akan menceritakan 

pengalaman mereka kepada orang lain sehingga orang lain tersebut untuk 

membeli produk/jasa yang sama.  

Menurut Jefkins (2003) terdapat beberapa jenis citra yang penting untuk 

diketahui oleh seorang public relation, antara lain:  

1. Citra Bayangan (Mirror Image) 

Adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap 

organisasinya.  

2. Citra Yang Berlaku (Current Image) 

Adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar 

mengenai suatu organisasi atau perusahaan. 
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3. Citra Yang Diharapkan (Wish Image) 

Adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya citra yang 

diharapkan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. 

4. Citra Perusahaan (Corporate Image) 

Adalah citra dari suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi 

bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Citra perusahaan ini terbentuk 

oleh banyak hal. Hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan, 

antara lain sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang dan lain 

sebagainya. 

5. Citra Majemuk (Multiple Image) 

Citra ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi atau perusahaan yang 

memiliki banyak unit dan pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu 

memiliki perangai dan perilaku tersendiri sehingga secara sengaja atau tidak 

sengaja, mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan 

citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. 

Kelima jenis citra tersebut penting untuk diketahui oleh seorang public 

relation, yakni untuk mengetahui penilaian terhadap organisasi atau perusahaan 

tersebut yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya saja tetapi juga yang tidak 

terlihat namun dirasakan baik dan memuaskan.  
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2.7. Hubungan Media Sosial dengan Image Perusahaan 

2.7.1. Dampak Media Sosial terhadap  Brand Image 

Terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan media 

sosial sebagai upaya membangun image dari suatu perusahaan. Dampak positif 

dengan melakukan branding pada media sosial yang dapat dirasakan oleh 

perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu 

Branding online hanya membutuhkan akses internet dalam melakukan promosi 

dan lebih murah dibandingkan dengan melakukan promosi melalui 

televisi,surat kabar atau koran. Dari segi waktu, apabila melakukan promosi 

atau iklan melalui koran atau surat kabar maupun televisi, memiliki batas 

jangka waktu, sedangkan dalam mempromosikan produk dan jasa melalui 

media sosial tidak terbatas oleh waktu. 

2. Cakupan pasar menjadi luas 

Cakupan pasar lebih luas karena pengguna internet dan media sosial tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga informasi dapat tersebar dengan cepat 

dan lebih luas sehingga memungkinkan perusahaan atau organisasi 

mendapatkan pasar baru. 

3. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan 

Dengan terlibatnya perusahaan terhadap media sosial yang memiliki user 

jutaan orang, maka disitu perusahaan dapat lebih meningkatkan hubungan 

dengan pelanggan,dimana perusahaan akan dapat menghubungi pelanggan 
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maupun calon pelanggan dengan cara langsung misalnya pada twitter dengan 

melakukan mention ke user tertentu. 

4. Mudah mendapatkan Feedback 

Dengan dekatnya dan mudahnya berhubungan dengan para pelanggan, maka 

dengan mudah perusahaan akan mendapatkan feedback terhadap produk atau 

jasa yang dijual dalam bentuk pujian, saran, bahkan kritik. Hal tersebut dapat 

memicu perusahaan untuk terus mengoptimalisasikan produk maupun jasanya. 

Sedangkan dampak negatif dengan melakukan branding pada media sosial 

yang dapat dirasakan oleh perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menyebarkan pesan negatif 

Hubungan yang dekat dengan user atau customer tidak selalu berdampak baik, 

namun yang juga dapat terjadi adalah sebaliknya. Dimana proses penyebaran 

informasi akan sangat cepat, sehingga ketika suatu brand terpublikasi 

keburukannya. 

2. Pelayanan yang buruk tidak dapat ditangani 

Perusahaan atau organisasi harus memiliki kesiapan dan perencanaan dalam 

mengikuti tren pemasaran saat ini, karena pada dasarnya perusahaan terkontrol 

secara sosial dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada.  

Terdapat tiga cara yang bisa dilakukan dalam membentuk brand melalui 

Instagram. Pertama, menentukan tujuan yang jelas. Dalam hal ini pelaku bisnis 

atau penjual harus memikirkan bagaimana Instagram dapat memenuhi kebutuhan 

dari strategi brand marketing, baik yang bertujuan untuk meningkatkan 

awareness, merubah persepsi, atau meraih konsumen baru. Kedua, menggunakan 
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kekuatan visual dan komunitas kreatif dari instagram. Setelah menetapkan tujuan, 

para pelaku bisnis atau penjual dapat melakukan langkah-langkat kreatif secara 

visual. Ketiga, menjaga kualitas. Kualitas sangatlah penting untuk membentuk 

brand image, karena itu para pelaku bisnis atau penjual harus meluangkan waktu 

untuk membuat konten yang juga memiliki kualitas tinggi.  

2.7.2. Kelebihan dan Kelemahan Online Branding Image 

Kelebihan online branding image adalah: 

1. Meningkatkan Daya Saing 

Melakukan peningkatan reputasi, baik untuk produk ataupun jasa perusahaan 

tentunya akan meningkatkan daya saing, dimana aliran informasi yang begitu 

cepat dan luas, memungkin para user untuk mengetahui produk-produk terkini 

yang dimiliki perusahaan. Dengan harapan dapat menarik dan meningkatkan 

daya beli konsumen serta image yang baik terhadap perusahaan. 

2. Mendongkrak popularitas dan loyalitas 

Terlibatnya brand produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan ke dalam 

media sosial, tentu saja dapat meningkatkan popularitas brand tersebut. 

Dimana informasi mengenai brand dapat dengan jelas dideskripsikan dan 

informasi yang biasanya disebarkan melalui media sosial akan lebih cepat 

tersebar luas. Hal lain yang menguntungkan adalah, meningkatkan loyalitas 

dari pelanggan karena biasanya bagi konsumen yang menyukai suatu produk 

atau jasa akan mengupload foto brand tersebut dan memberi kesan positif serta 

menunjukkan kepuasan. 



54 
 

Sedangkan kelemahan online branding image yakni dapat merusak nama 

baik Brand jika tidak dikelola dengan baik. Branding melalui sosial media tidak 

selalu berhasil terutama apabila produk atau jasa yang dijual mengecewakan 

konsumen, sehingga ketika perusahaan sedang melakukan promosi terhadap 

produk tersebut yang terjadi adalah adanya respon negatif. 

2.7.3. Pengaruh media sosial terhadap image building 

Melalui media sosial, para konsumen dapat dengan bebas melontarkan 

pendapatnya mengenai pelayanan produsen melalui postingan-postingan yang 

mereka lakukan di situs jejaring sosial media. Mereka juga dapat dengan mudah 

untuk melakukan percakapan secara horizontal antar konsumen mengenai produk 

atau pelayanan yang diberikan oleh produsen.  

Dapat dilihat dari media sosial seperti facebook, twitter, instagram, bloger 

dan banyak lainya yang bisa dimanfaatkan seorang PR untuk menciptakan 

branding perusahaan. Selain itu, PR dapat merubah setiap saat informasi yang 

sudah di up date sebelumnya dengan mudah, seperti halnya PR menciptakan 

identitas dan citra yang memiliki peran untuk menjadi rekan kerjasamanya dan 

harus berhasil dalam penyampaian informasi kepada khalayak. Dengan demikian 

media sosial memudahkan pekerjaan PR dalam menciptakan identitas dan citra 

yang baik didalam suatu perusahaan dengan cepat. Citra yang positif dari publik 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang, sehingga 

perusahaan harus selalu menjaga citra tersebut agar tidak menurun atau jatuh di 

mata publik. 
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Citra positif pada umumnya ditetapkan sebagai tujuan perusahaan, karena 

dengan terbentuknya citra positif terhadap perusahaan diharapkan pesan-pesan 

yang disampaikan oleh perusahaan kepada publik akan lebih mudah diterima, 

sehingga dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan disampaikannya pesan. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa terbentuknya citra positif perusahaan akan 

menghasilkan dampak positif yang berkesinambungan bagi seluruh produk atau 

jasa yang dihasilkannya. 

 

2.8. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi penggunaan instagram Viota Boutique di media online? 

2. Apakah strategi tersebut bisa berkontribusi dalam membangun image Viota 

Boutique di media online? 

 

 


