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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Internet dan Media Sosial 

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat. Denganperkembangan 

teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dikerjakan denganmudah. Salah satunya 

dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu kala orangberkomunikasi dengan bertatap 

muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, 

namun sekarang orang tidak harusbertatap muka secara langsung agar dapat 

berkomunikasi. Sehinggakomunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya 

teknologi. 

Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agarmemudahkan 

manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon,televisi, hingga internet. 

Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini,orang dapat berkomunikasi dengan 

orang lain pada tiap detik. Baik itu denganorang yang dikenal hingga orang yang 

tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisaterjadi dengan dua arah maupun satu arah. 

Teknologi mulai dari radio hinggainternet memungkinkan komunikasi yang sulit 

dilakukan menjadi bisadilakukan. Salah satu dari sekian banyak temuan para ahli, 

yang fenomenaladalah media internet. 

Sejarah mengenai internet dijabarkan dengan cukup baik oleh Reddick dan 

King (1996: 107-110). Berawal pada tahun 1957, Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat melalui Advanced Research Projects Agency (ARPA), bertekad 
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mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yangsaling menghubungkan 

komunitas sains dan keperluan penelitian militer. 

Sehingga memungkinkan para peneliti yang tersebat di Amerika Serikat 

dapatdengan mudah saling bertukar file komputer dan saling berkirim surat. Hal 

inidilatarbelakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat denganUni 

Soviet (tahun 1957 Soviet meluncurkan sputnik). Kemudian pada tahun1960 

penelitian menghasilkan temuan bernama packet switching. Packet switching adalah 

pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil yang masing-masing 

paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur jika salah satu jalur rusak untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Packet switching juga memungkinkan 

jaringan dapat digunakan secara bersamaan untuk melakukan banyak koneksi, 

berbeda dengan jalur telepon yang memerlukan jalur khusus untuk melakukan 

koneksi. 

Pada tahun 1969 diluncurkan sebuah jaringan percobaan yang bernama, 

ARPA-net. Maka ketika ARPANET menjadi jaringan komputer nasional di Amerika 

Serikat pada 1969, packet switching digunakan secara menyeluruh sebagai metode 

komunikasinya menggantikan circuit switching yang digunakan pada sambungan 

telepon publik. Namun karena pengembangan ARPA-net cukup rumit dikarenakan 

lokasi dan komputer yang digunakan berbeda-beda, maka kemudian dikembangkan 

lagi sebuah protokol yang dapat berjalan pada komputer yang berbeda-beda. Pada 

1970, dikembangkan sebuah protokol dengan nama Transmission Control Protocol 

(TCP) dan di tahun yang sama pula, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil 
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dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan 

membentuk sebuah jaringan.  

Dengan protokol yang standar dan disepakati secara luas, maka jaringan lokal 

yang tersebar di berbagai tempat dapat saling terhubung membentuk jaringan raksasa 

bahkan sekarang ini menjangkau seluruh dunia. Jaringan dengan menggunakan 

protokol internet inilah yang sering disebut sebagai jaringan internet. Tahun 1972, 

Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e- mail yang ia ciptakan setahun 

yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung 

menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon (@) juga diperkenalkan sebagai 

lambang penting yang menunjukkan “at” atau “pada”. Tahun 1973, jaringan 

komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Jaringan 

ARPANET menjadi semakin besar sejak saat itu dan mulai dikelola oleh pihak 

swasta pada tahun 1984, maka semakin banyak universitas tergabung dan mulailah 

perusahaan komersial masuk. Protokol TCP/IP menjadi protokol umum yang 

disepakati sehingga dapat saling berkomunikasi pada jaringan internet ini. Untuk 

menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 

diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain 

Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 

1000 komputer lebih.  

Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali 

lipat manjadi 10.000 lebihTahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan 

sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah 
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komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. 

Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. 

Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee 

menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer 

dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang 

disebut www, atau Worl Wide Web. Aplikasi World Wide Web (WWW) ini menjadi 

konten yang dinanti semua pengguna internet. 

WWW membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam 

aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. 

Sejak saat itu pertumbuhan pengguna internet meroket. Internet itu sendiri berasal 

dari kata Interconnection Networking, yang berarti semacam jaringan yang mampu 

menghubungkan seseorang dengan informasi dunia dan masyarakat global (Agung, 

2003: 2).  

Sementara menurut Reddick dan King (1996: 100) “internet adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara jaringan-

jaringan komputer yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan komputer- 

komputer itu berkomunikasi satu sama lain”. Internet mencakup puluhan ribu 

jaringan komputer yang saling terhubung untuk membentuk jaringan global, 

memungkinkan setiap computer pada suatu jaringan dapat berkomunikasi dengan 

komputer lain di jaringan lain (Indrianty, Etty, dkk, 2007: 576). Internet memberikan 

banyak sekali manfaat, ada yang bisa memberikan manfaat baik dan buruk. Baik bila 
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digunakan untuk pembelajaran informasi dan buruk bila digunakanuntuk hal yang 

berbau pornografi, informasi kekerasan, dan lain-lainnya yang negatif. 

Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk saling 

berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling mengirimkan email, 

menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain, mengirim dan menerima 

file dalam bentuk teks, audio, video, membahasn topik tertentu 

pada newsgroup, website, social networking dan lain-lain. Internet dapat 

menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia baik itu yang belum mengenal 

atau yang sudah mengenal, baik itu dari suku, rasa atau agama yang berbeda, 

semuanya dapat berkomunikasi langsung melalui media internet. Sebab di dalam 

media internet memang banyak sarana pendukung bagi manusia untuk melakukan 

komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Tracy (1997: 2) ”…internet adalah 

semacam jagad raya yang terus menerus berkembang memiliki geografi, ‘cuaca’, dan 

budaya sendiri. Dalam dunia cyber ini, berbagai orang dalam penjuru dunia 

berkomunikasi melalui zona waktu yang berbeda tanpa saling bertatap muka, dan 

informasinya tersedia 24 jam sehari dari ribuan tempat”.  

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan salam dunia 

internet adalah media sosial. Dimana dengan menggunakan media sosial dalam 

internet, pengguna bisa meluaskan perkataan ataupun hal yang dia alami.  Seperti 

yang diutarakan oleh Kaplan dan Haenlein (dalam Curran dan Lennon, September: 

2011), media sosial adalah “sebuah kelompok jaringan yang berbasiskan aplikasi 

dalam internet yang dibangun berdasar teknologi dan konsep web 2.0, sehingga dapat 
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membuat pengguna (users) menciptakan dan mengganti konten yang disebarkan”. 

Istilah “web 2.0” digunakan secara khusus untuk menjelaskan teknologi 

semacam wikis, weblogs, dan media internet lainnya. Web 2.0 penting untuk media 

sosial karena mampu mempercepat pertumbuhan dari media sosial. 

Karjaluoto (2008: 2) mengungkapkan bahwa istilah media sosial 

menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat dengan mudah 

berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. Karakteristik umum 

yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan dialog antar para 

pengguna. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh penciptanya, 

atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu 

sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. 

Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang 

berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat handphone. Namun sekarang 

dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan 

(chat) atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial, Berdasarkan 

Karjaluoto (2008: 4), media sosial ada 6 macam yaitu: 

1.  Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat digunakan untuk 

memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan juga menyediakan 

ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi komentar. Banyak macam-

macam blog di dunia, dan blog menjadi popular karena menyediakan 

perspektif yang utuh dan asli mengenai topik-topik tertentu. 
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2.  Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna (users) dapat 

menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang yang 

mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. Selain itu, biasanya 

forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu topik. 

Contoh dari forum yang cukup popular adalah kaskus. Di dalam kaskus 

terdapat berbagai topik yang diciptakan oleh para pengguna situs atau 

diusulkan oleh para pengunjung situs tersebut. 

3. Komunitas Konten (content communities), yaitu situs yang memungkinkan 

pengguna (users) untuk memasang atau menyebarkan konten. Konten yang 

dipasang dan disebarkan biasanya berupa video atau foto untuk bercerita dan 

berbagi. Beberapa situs ini menyediakan layanan untuk voting, sehingga 

pengunjung dapat ikut menentukan relevansi konten yang akan dipasang dan 

disebarkan. 

4. Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang menyediakan 

dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia yang seolah-olah nyata, 

dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya, 

namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada di dalam internet. Salah satu 

contoh yang cukup popular dari dunia virtual adalah situs game on-line. 

Pengunjung dapat berinteraksi dan berjuang bersama dengan pengunjung lain 

atau dapat juga bersaing dengan pengunjung lain.  

5. Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam situs 

ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) resmi dapat 
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mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs dengan sumber yang 

lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu contoh dari situs wikis. 

6.  Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna (users) 

yang lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk memperluas jaringan 

kelompok (contohnya Facebook), sementara yang lainnya dibuat berdasarkan 

wilayah tertentu saja (contohnya Linkedln).  

Salah satu media sosial yang cukup popular yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial 

merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. 

Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan 

sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga 

2.2. Media Massa, Pengertian dan Fungsi  

 Media massa seperti yang dikemukakan oleh althusser dan Gramsci dalam 

Sobur (2004:30) merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau 

aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau negara. 

Media massa tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan informasi yang merupakan 

perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidaupan ermasyarakat dan bernegara, 

dalam diri media massa juga terselubung kepentingan-kepentingan yang lain, 

misalnya kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan keberlangsungan lapangan 

pekerjaan bagi karyawan dan sebagainya.  

 Media massa mempunyai kekuatan yang sangat signifikan dalam usaha 

mempengaruhi khlayaknya. Keberadaan media massa mempunyai peranan penting 
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dalamusaha memberikan informasi penting bagi masyarakat, pengetahuan yang dapat 

memperluas wawasan, sarana hiburan sebagai pelepas ketegangan, dan yang tidak 

kalah pentingnya adalah peranan media sebagai kontrol sosial untuk memberikan 

kritik maupun mendukung kebijakan pemerintah agara memotivasi masyarakat.  

 Media massa merupakan institusi baru yang berkaitan dengan produksi dan 

distribusi pengetahuan dalam arti luas. Media massa mempunyai sejumlah ciri-ciri 

yang menonjol, diantaranya adalah penggunaan teknologi yang relatif maju untuk 

produksi (massal) dan penyebaran pesan, mempuyai organisasi yang sistematis dan 

aturan-aturan sosial serta sasaran pesan yang mengarah pada audiens dalam jumlah 

besar yang tidak bisa ditentukan apakah meraka menerima pesan yang disampaikan, 

atau malah menolaknya. Institusi media massa pada dasarnya terbuka, beroprasi 

dalam dimensi publik untuk memberikan saluran komunikasi reguler dari berbagai 

pesan yang mendapat persetujuan sosial dan dikehendaki oleh banyak individu. 

 Dalam komunikasi massa menurut Winarni dapat dipusatkan pada 

komponenkomponen komunikasi massa, yaitu variabel yang dikandung dalam setiap 

tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada media massa, kelima 

komponen tersebut adalah:  

1. Sumber. Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan.  

2. Khalayak. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 

anonim.  
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3. Pesan. Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, maksudnya adalah 

setiap orang bisa mengetahui pesan-pesan komunikasi dari media massa.  

4. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu:  

a. Komunikasi massa merupakan proses satu arah. Komunikasi ini berjalan 

dari sumber ke penrima dan tidak secara langsung dikembalikan kecuali 

dalam bentuk umpan balik tertunda.  

b. Komunikasi massa merupakan proses dua arah (Proses seleksi). Baik 

media ataupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak 

sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang ada, pesan 

manakah yang mereka ikuti.  

5. Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media massa. (Winarni, 2003 : 4-5) 

 Dalam buku Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi, Diah 

Wardhani menerangkan fungsi-fungsi media massa secara universal, yakni sebagai 

berikut: 

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform). Penyampaian  informasi yang 

berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang 

dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain atau special event. Pesan 

yang informative adalah pesan yang bersifat baru (actual) berupa data, 

gambar, fakta, opini dan komentar yang memberikan pemahaman 

baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu. 
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2. Fungsi mendidik (to educate). Media massa mendidik dengan menyampaikan 

pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, atau cerita yang 

memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya dapat 

menambah pengembangan intelektual,pembentukan watak, penambahan 

keterampilan/kemahiran bagi khalayaknya serta mampu memecahkan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat 

3. Fungsi menghibur (to entertain), yakni memerikan pesan yang bisa 

menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita 

pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari, dan 

lainnya. Berfungsi menghibur apabila kahlayak bisa terhibur atau dapat 

mengurangi ketegangan, kelelahan dan bisa lebih santai. 

4. Fungsi mempengaruhi (to influence). Fungsi mempengaruhi pendapat, pikiran 

dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal paling penting 

dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah, media yang memiliki 

kemandirian (independent) akan mampu bersuara atau berpendapat, dan bebas 

melakukan pengawasan social (social control) (Diah Wardhani,2008:25). 

2.3. Promosi Melalui Website Dan Media Sosial  

2.3.1 Website sebagai media promosi 

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya 

aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi / 

membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 
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bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan. Tjiptono (2001 : 219) 

Website yaitu sebuah fasilitas yang menawarkan ruang bincang, e-mail, 

maupun pesan instan dimana para surfer internet dapat menjelajahi World 

Wide Web dengan menggunakan software browser untuk mendapatkan 

berbagai macam informasi, hiburan maupun untuk kepentingan bisnis. 

(O’Brien, 2006). 

Promosi website dapat dilakukan dengan baik secara online melalui 

internet maupun secara offline melalui kegiatan marketing sehari-hari. Promosi 

secara online akan lebih murah dibandingkan promosi secara offline. Bahkan 

promosi secara online bisa tanpa biaya, hanya biaya pemakaian internet. Yang 

paling penting tahu bagaimana caranya. 

Bentuk-bentuk media yang bisa digunakan untuk melakukan promosi 

secara online antara lain adalah : 

a. Text. Bentuk media text ini digunakan untuk menuliskan text ads, e-mail 

promosi, signature, artikel, dan bentuk promosi lainnya dalam bentuk text. 

b. Image (gambar/foto). Bentuk media ini digunakan dalam bentuk image 

lainnya. 

c. Report atau ebook. Bentuk media ni digunakan dengan menuliskan sebuah 

report / ebook mengenai sebuah topik dan mendistribusikannya melalui 

internet dan biasanya didistribusikan dalam bentuk file PDF. 

d. Audio. Bentuk media ini digunakan dengan menampilkan audio dalam 

bentuk mp3, yang bisa diunduh dan didengarkan. 
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e. Video. Bentuk media ini digunakan dengan membuat content video yang 

berisi promosi website yang menjelaskan manfaat dan cara penggunaan 

produk, kemudian video tersebut didistrbusikan secara gratis melalui internet 

seperti melalui websitevideo sharing terbesar youtube.com. 

f. Software. Bentuk media ini digunakan dengan memberikan software yang 

didistribusikan secara gratis atau free version dan di dalamnya terdapat 

promosi website untuk membeli produk full versionnya.  

g. Game. Bentuk media ini bisa digunakan dengan memberikan free game yang 

di dalamnya berisi promosi website. 

2.3.2 Media sosial sebagai media promosi wisata  

Media Sosial merupakan interaksi sosial yang berbasis web di jaringan 

internet, atau sering disebut sebagai situs jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan 

struktur sosial antar pelaku, sebagian besar individu atau organisasi yang 

menunjukkan cara mereka terhubung melalui berbagai hubungan sosial seperti 

persahabatan, rekan kerja atau pertukaran informasi melalui dunia maya. Situs 

jejaring sosial serupa dengan jenis lain dari media sosial dan komunitas online yang 

mendukung komunikasi melalui gadget atau apapun yang memiliki fitur dan akses 

internet. 

Media sosial pada umumnya berfungsi sebagai hiburan, sumber informasi, 

atau bahkan bisa dijadikan sebagai media promosi. Salah satunya di bidang promosi 

wisata media sosial sebagai media promosi yang digunakan pun cukup beragam yaitu 

website, twitter, facebook, dan instagram. Promosi pariwisata lainnya pun sudah 
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mulai banyak yang menggunakan media internet untuk mempromosikan objek wisata 

tersebut. Melalui internet, calon wisatawan menjadi lebih tahu mengenai informasi 

pariwisata sehingga para pemasar pariwisata gencar memakai media sosial sebagai 

media promosi. 

2.3.3 Jenis -Jenis Media Sosial 

Menurut Fandi dalam Nurudin (2012:54-63) melalui bukunya media sosial 

baru, media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antar organisasi, 

masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial, sebagai berikut : 

a. Collaborative Project  

Collaborative Project merupakan suatu media sosial yang dapat membuat 

konten. Khalayak pun dapat mengakses konten tersebut secara global. Ada 

dua sub kategori yang masuk dalam Collaborative Project dalam media sosial, 

yaitu Wiki dan Bookmark Sosial. 

b. Blogs And Microblogs 

Blogs adalah sebuah wesite yang memfasilitasi penyampaian sebuah 

opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada 

kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan untuk 

memasarkan sebuah produk. Begitu pula dengan selebritis. Mereka 

memanfaatkan blogs sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-

kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa contoh yang memanfaatkan blogs 

dan microblogs diantaranya Kaskus, Wordpress, Multiply dan plurk. 

c. Content Communities  
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Content Community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk 

saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju, yang termasuk dalam 

subkategori content community, yaitu Youtube. 

d. Social Networking 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk 

terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. 

Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file, 

audio, dan blog. Situs jejaring sosial pada umumnya memiliki fitur seperti 

pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut juga dapat membantu 

seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dala jejaring sosial ini 

terdapat beberapa macam jenis, diantaranya Geocities, Six Degrees, 

Friendster, Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, Myspace, Blackberry 

Messenger, Whatsapp, Google+, Instagram, Skype, Gizno, Camfrog, Yahoo, 

Koprol, Yuwie, Virtual games Worlds dan Virtual Sosial Worlds. 

Berdasarkan dari penjelasan tentang adanya hubungan antara pemilik akun 

dengan pemilikmakun yang lain, peneliti merasa adanya kesinambungan antara 

penjelasan sebelumnya dengan penelitian ini. Media sosial selain dapat sebagai 

jembatan antar tiap individu untuk berbagi informasi baik berupa tulisan maupun 

gambar. 

2.4 Instagram  

Berbicara mengenai aplikasi ini, foto adalah tanda dan simbol. Tanda yang 

menggambarkan mengenai visual yang terlihat pada foto tersebut. Dalam buku 
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Design Basic, Laurer menjelaskan bahwa tanda visual merupakan sekumpulan 

elemen dengan makna tertentu. Sebuah gambar terbentuk dari elemen-elemen yang 

variatif terkomposisi sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi pada orang yang 

melihatnya (Laurer, 2008). 

Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk mengirimkan 

informasi berupa berbagi foto. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengambil 

foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

social, termasuk milik instagram itu sendiri (Businessinsider.com. 2010) 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan 

jejaring sosisal, 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. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum 

digunakan oleh kamera pada peranti penggerak. Instagram dapat digunakan di 

iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (froyo) ke 

atas. Aplikasi ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. (Dan. 

Businessinsider.com 2010) 

Mengenai aplikasi ini, foto adalah tanda dan simbol. Tanda yang 

menggambarkan mengenai visual yang terlihat pada foto tersebut. Dalam buku 

Design Basics, Lauer menjelaskan bahwa tanda visual merupakan sekumpulan 

elemen dengan makna tertentu. Sebuah gambar terbentuk dari elemen-elemen yang 
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variatif terkomposisi sedemikian rupa sehibgga membentuk persepsi pada orang yang 

melihatnya. (Lauer, 2008). 

Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk mengirimkan 

inromasi berupa berbagi foto. Aplikasi ini memungkinka pengguna mengambil foto, 

menerapkan fitur digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, 

termasuk milik instagram sendiri. (Dan. Businessinsider.com. 2010) 

Instagram berasal dari pengertian dari kesuluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

“insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid 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” yang cara kerjanya 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 

merupakan gabungan dari kata instan dan telegram. 

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau ipod Touch versi apapun 

dengan sistem operasi iOs 3.1.2 atau yang terbaru, dan telepon genggam android 

apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas. Aplikasi ini dapat diunggah 

melalui Apple App Store dan Google Play Store. Pada tanggal 9 april 2012, 

diumumkan bahwa facebook setuju mengambil alih instagram dengan nilai sekitar $1 

miliar. (newroom.fb.com) 
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Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk 

persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini 

berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan 

bergerak. Sekilas instagram mirip seperti aplikasi facebook dimana kita bisa 

melakukan upload foto-foto dan memberi komentar. Yang menjadi perbedaan adalah, 

instagram sangat fokus pada tujuannya untuk menjadi mediator komunikasi melalui 

gambar atau foto. Komunikasi di era cyber merupakan komunikasi yang berdasar 

pada pemaknaan interpretative orang-orang terhadap simbol-simbol yang berkeliaran 

di dalamnya. Fungsi instagram adalah : 

a. mengunggah foto (upload) 

b. mengedit photo (editor) 

c. menambahkan filter digital photo (photo effect) 

d. memberi judul photo (caption) 

e. memberi lokasi photo (location) 

f. memberi komentar photo (comment) 

g. memberi like photo, dan  

h. membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk jejaring 

sosial milik instagram itu sendiri. 

Aplikasi instagram yang berbasis pada foto merupakan bentuk komunikasi baru 

yang didominasi oleh gambar atau visual. Baudillard mendeskripsikan dunia post-

modern sebagai dunia yang dicirikan oleh simulasi. (Baudrillard, 1983) 

2.5 Konsep Komunikasi Pemasaran dalam Media Sosial 
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Komunikasi pemasaran merupakan sebuah usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen mengenai keberadaan suatu produk/jasa di pasar. 

Menurut Machfoedz (2010 : 16) menyatakan bahwa komunikasi pemasaran adalah 

istilah yang digunakan untuk menerangkan arus informasi tentang produk dari 

pemasar sampai kepada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran 

langsung, publisitas, promosi penjualan, dan penjualan langsung untuk memberikan 

informasi yang mereka harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen.  

Tahap-tahap yang harus dilakukan yang menjadi strategi pemasaran melalui 

media sosial menurut Zarella (2010, 167-182):  

1. Monitoring. Monitoring media sosial merupakan proses yang terus menerus 

dan Anda harus menggunakan banyak system untuk menjamin tiada yang ada 

lewatkan, konten yang benar (atau salah) bisa berasal dari mana saja dan 

melayang ke wajah Anda. Dengan tool untuk memonitor bisnis Anda di media 

sosial ini, Anda dapat mencari nama, nama bisnis, dan nama produk Anda. 

Periksalah akun Anda sekali atau dua kali sehari. Jangan lupa untuk 

memonitor kata-kata kunci bisnis, bidang bisnis, dan para pesaing Anda. 

Dengan memonitornya, Anda dapat mengetahui masalah-masalah yang 

dihadapi calon audiens . 

2. Merespon. Kecepatan sangat penting, maka mulailah merencanakan respon-

respon Anda sedini mungkin. Apabila komentar atau percakapan negative 
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dapat dijawab oleh tim customer support Anda, biarkan saja mereka 

menjawab sepenuhnya. Apabila masalahnya menyangkyt urusan humas atau 

mengancam merk Anda, Anda harus mempertimbangkan apakah respon 

terbuka untuk Anda atau tidak.  

3. Riset. Setelah mulai memonitor komentar-komentar orang atas Anda dan 

perusahaan Anda, Anda harus tau audiens Anda. Anda perlu mengenal siapa 

orang-orang yang menjadi pangsa pasar Anda. Mulailah ajukan pertanyaan 

kepada mereka (atau diri Anda sendiri): apa saja situs-situs favorit mereka dan 

apa saja blog-blog yang mereka baca.  

4. Kampanye Versus Ongoing Strategy. Kerja pemasaran media sosial dapat 

dibagi menjadi dua jenis: ongoing strategy dan kampanye. Ongoing strategy 

adalah kerja yang Anda lakukan secara rutin: blogging, membuat tweet, 

mengeposkan konten-konten yang bermanfaat ke forum-forum, dan 

seterusnya. Semua ini harus Anda lakukan sebelum Anda melaksanakan 

monitoring untuk mencari masalah-masalah yang dikeluhkan oleh para 

pelanggan. Ongoing strategy dimaksudkan untuk membangun merek dan 

reputasi Anda. Kampnye adalah semacam pemasaran media sosial yang 

mendatangkan pengunjung dalam jumlah yang banyak tapi sebentar ke situr-

situs perusahaan Anda. Kampanye ini harus sesuai dengan ongoing strategy 

Anda dan memiliki tujuan dan jadwal yang jelas. Video-video viral, kontes-

kontes dan peluncuran-peluncuran produk harus didukung dengan kampanye 

yang bertujuan sama. 
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5. Integrasi. Salah satu kelebihan penting web 2.0 adalah idenya bahwa aplikasi-

aplikasi web harus dapat berbagi data dan beroperasi berbarengan dengan 

baik. Hampir setiap bagian pemasaran Anda di media sosial dapat berintegrasi 

dengan minimal satu bagian lain, dan pengguna salah satu media sosial 

menjadi pengguna media sosial lain. Logis saja jika Anda mengundang orang-

orang yang berinteraksi dengan Anda di Twitter untuk bergabung dengan 

halaman Anda di Facebook.  

6. Call to Action (CTA). CTA adalah undangan yang Anda buat kepada para 

pengunjung situs Anda untuk melakukan tindakan tertentu yang 

menguntungkan bisnis Anda, dan harapannya juga bisnis mereka. CTA 

adatnya mempunyai salah satu dari dua tujuan berikut: stickiness dan 

conversion. Sticky CTA mengubah gelombang-gelombang traffic jadi 

pengunjung-pengunjung yang kembali ke situs Anda. Situs-situs media sosial 

dengan fungsi networking juga memberi Anda opsi untuk mendorong para 

pembaca Anda berkoneksi dengan Anda di situs-situs tersebut. Mintalah 

pengunjung Anda untuk mengukuti Anda di Twitter, berteman di Facebook 

dan subscribe ke kanal Anda di Youtube. Sedangkan conversion-based CTA 

menggiring pengunjung ke corong penjualan Anda.Menurut Rangkuti 

(2009:23) Bauran Promosi (Promotion Mix) merupakan bagian dari Bauran 

Pemasaran (Marketing Mix) itu sendiri yang secara umum terdiri dari 

Product, Place, Price, Promotion, People, Process serta Physical Evidence. 

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, 
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tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas 

khususnya.  

Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut bauran promosi (promotion 

mix) adalah: 1) Advertising Periklanan adalah komunikasi non individu dengan 

sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga 

nirlaba serta individu 2) Sales Promotion Promosi penjualan adalah salah satu 

kegiatan promosi untuk melakukan rangsangan kepada konsumen untuk melakukan 

pembelian 3) Personal selling Penjualan perseorangan adalah interaksi antara 

individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 

menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 

dengan pihak lain 4) Direct marketing Salah satau kegiatan penjualan secara langsung 

kepada konsumen untuk melakukan pembelian. 5) Public Relationship Usaha untuk 

merangsang permintaan terhadap suatu produk secara nonpersonal dengan membuat 

berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut dalam media tercetak atau 

bukan, maupun hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut.  

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2001:353) mengemukakan tujuan promosi 

adalah:  

a. Modifikasi tingkah laku  

b. Memberitahu  

c. Membujuk  

d.  Mengingatkan  
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Langkah-langkah yang diperlukan antara lain: (Alma, 2014:345)  

1. Tentukan segmen pasar di mana strategi akan diarahkan, yaitu:  

a. Negara atau daerah yang meruakan pasaran potensial, dan cara hidup 

masyarakat tertentu diharapkan menjadi konsumen  

b. Kelas sosial, tingkat pendidikan, dan cara hidup masyarakat tertentu  

c. Tingkat penghasilan yang dimiliki masyarakat, setelah dikurangi 

kebutuhan-kebutuhan pokok.  

d.  Anggota masyarakat yang mempunyai waktu luang  

e. Keluarga-keluarga yang tidak banyak mempunyai anak, ataupun khusus 

ditujukan kepada kelompok anak-anak.  

2. Harus diketahui apa yang menjadi perhatian, atau selera dari masyarakat 

konsumen 

3. Perhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong permintaan konsumen, seperti 

fasilitas, kemudahan, faktor harga, faktor produk itu sendiri, pelayanan waktu 

yang tepat dan sebagainya.  

4. Perhatikan pula, bahwa ada dua lembaga penting dalam pemasaran industry 

pariwisata yang perlu diperhatikan yaitu: a. Perantara, seperti agen perjalanan 

b. Konsumen akhir, wisatawan, kaum pedagang yang senang berpergian, 

orang yang akan mengadakan konferensi, rapat kerja, dan sebagainya.  

Menurut Van Dijk (2013) (Fuchs dalam Nasrullah, 2015:11), media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi 
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mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat 

dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan 

antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial 

2.6 Proses komunikasi dalam dunia Virtual  

Perkembangan jaman membawa setiap orang ke dalam pengaruh teknologi 

digital, dan terminologi yang sering digunakan adalah virtual. Kata tersebut sering 

dipadukan dengan kata benda seperti organisasi virtual, kantor virtual, teman virtual, 

komunikasi virtual, komunikasi vitual, hiburan virtual, ataupun kota virtual. Menurut 

Rob Shields virtual adalah sesuatu yang nyata namun tidak aktual, ideal namun tidak 

abstrak seperti memori, mimpi dan niat (Rob Shields, 2011:27). Teknik virtual dapat 

menciptakan 20 suatu ilusi kehadiran melalui alat peraga, simulasi, kehadiran parsial 

(seperti suara yang disampaikan melalui telpon atau pikiran orang yang ditulisakan 

dalam buku) dan ritual yang membangkitkan masa lalu dan membuat masa sekarang 

tidak ada. Pada abad ke-20, pemisahan ruang dari tempat yang dicapai melalui 

penggunaan telpon menandakan bahwa kehidupan virtual sudah ada sejak lama (Rob 

Shields, 2011:44). 

Dunia Virtual merupakan suatu ruang maya yang merujuk pada teknologi 

manajemen indra untuk menciptakan realitas alternatif. M. Fatherstone dan R. 

Burrows (1995) mendefinsiskan realitas virtual sebagai pengalaman multimedia yang 

dapat dilihat, disentuh, dan didengar, ketika „bioaparatus‟ sebuah headphone, 

eyephone (audio yang diletakan dikepala dan dihubungkan ke televisi) dan data glove 
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(sarung tangan dlengkapi sensor yang memungkinkan pemakai memanipulasi dan 

merambah dunia virtual) melingkupi tubuh manusia dengan pengalaman mendengar, 

melihat, menyentuh yang artifisial. Para pemikir sosial dalam kritiknya teknologi 

komunikasi menyatakan bahwa dunia sosial dan alam telah digantikan dengan dunia 

virtual, yang di dalamnya tanda elektronik dan citra mensimulasikan realitas 

(Nicholas A., Stephen H. & Bryan S.T., 2010:604) 

Dunia virtual/Cyberspace merupakan sebuah ruang utama dimana simualsi 

sosial muncul dan hidup di dalamnya. Kemunculan ruang-ruang simulasi sosial di 

dalam dunia virtual/cyberspace telah mempengaruhi kehidupan sosial di luar ruang 

artifisial tersebut. Pengaruh tersebut meliputi tiga tingkat, 22 yaitu tingkat individu, 

antar individul dan komunitas (Yasraf, 2004: 105-107) :  

1. Tingkat Individual Dunia cyberspace telah menciptakan perubahan mendasar 

terhadap pemahaman seseorang tentang identitas. Di dalam ruang-ruang sosial 

cyberspace setiap orang dapat memainkan berbagai peran sosial yang 

berbeda-beda, artinya menjadi beberapa orang yang berbeda identitasnya pada 

waktu yang bersamaan. Yang tercipta adalah semacam kaburnya identitas, 

yang akan mempengaruhi persepsi, pikiran, personalitas, dan gaya hidup 

setiap orang. 

2. Tingkat Antar-individual Perkembangan komunitas virtual di dalam 

cyberspace telah menciptakan relasi-relasi sosial yang bersifat virtual di 

ruang-ruang virtual: virtual shopping, virtual game, virtual conference, virtual 

sex, dan virtual mosque. Relasirelasi sosial virtual tersebut telah menggiring 
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ke arah semacam deteritorialisasi sosial (social deterritorialization), dalam 

pengertian bahwa berbagai interaksi sosial kini tidak memerlukan lagi ruang 

dan teritorial yang nyata (dalam pengertian konvensional), melainkan 

halusinasi teritorial. 

3. Tingkat Komunitas Cyberspace diasumsikan dapat menciptakan satu model 

komunitas demokratik dan terbuka yang disebut komunitas imajiner 

(imaginary community). Di dalam komunitas konvensional, anggota 

masyarakat memiliki kebersamaan sosial dan solidaritas sosial menyangkut 

sebuah tempat (desa, kampung, atau kota) yang di dalamnya berlangsung 

interaksi. Di dalam komunitas virtual diperlukan imajinasi kolektif tentang 

tempat tersebut, yang tidak ada di dalam sebuah ruang nyata, melainkan 

sebuah tempat imajiner yang berada di dalam ruang bit-bit komputer 

Komunikasi virtual adalah komunikasi (proses penyampaian dan penerimaan 

pesan) yang terjadi di dalam ruang maya (cyberspace)/ dunia virtual yang bersifat 

interaktif. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media internet 23 yang 

menggunakannya sebagai alat komunikasi. Melalui komunikasi virtual saat ini, 

hambatan-hambatan yang ada terdahulu seperti jarak, waktu, biaya, serta kesulitan 

lainnya dapat teratasi. Hal ini dikarenakan internet sebagai media komunikasi virtual 

tidak terbatas ruangnya sehingga masyarakat luas dapat menyampaikan informasi 

kemana saja, dan ke siapa saja. 

Komunikasi di dunia nyata memiliki perbedaan dengan komunikasi di dunia 

virtual/cyberspace. Komunikasi di dunia nyata terjadi secara langsung (face-to-face) 
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dan melibatkan simbol, tanda, teks, ekspresi wajah, tekanan suara, cara memandang, 

posisi tubuh, agama, usia, ras, dan sebagainya. Sedangkan dalam dunia virtual 

(Computer Mediatied Communication) seseorang dapat saling berinteraksi meskipun 

tidak dalam lokasi yang sama, namun ekspresi, emosi seseorang tidak terwakilkan 

seluruhnya karena proses komunikasi hanya melalui layar (face-to-screen) 

Sherry Turkle berpendapat bahwa internet telah menghubungkan miliaran 

individu dari belahan bumi manapun dalam suatu ruang baru yang berdampak 

terhadap cara berpikir seseorang tentang seksualitas, bentuk komunitas dan identitas 

diri. Dalam komunitas virtual, seseorang berpartisipasi dan terlibat percakapan secara 

intim dengan orang lain dari seluruh dunia, tetapi kemungkinan orang-orang tersebut 

jarang atau tidak pernah bertemu secara fisik (Rulli, 2012:67). 

Trevor Barr (2008) dalam Rulli (2012:68) membuat beberapa tipe interaksi di 

internet, yaitu:  

1. One-to-one messaging ( seperti e-mail)  

2. One-to-many messaging (seperti listerv)  

3. Distrubuted databases (seperti USENET news groups)  

4. Real-time communication (seperti ‘Internet Relay Chat’, & Instant 

Messenger) 

5. Real-time remote computer utilizatiom (seperti „telnet‟) 

6. Remote information retrieval (seperti „ftp’,’ghoper’, and the World Wide 

Web). 
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Marc Smith (1995) dalam Rulli (2012:95) membagi empat aspek penting 

berkaitan dengan interaksi virtual yang membentuk perilaku komunikasi, yaitu:  

1. Virtual interaction is aspatial yang berarti bahwa jarak tidak mempengaruhi 

proses komunikasi dan interaksi. 

2. Virtual interaction via system is predominantly asynchronous. Bahwa 

komunikasi melalui komputer, smartphone dan gadget lainnya seperti 

konferensi sistem, dan e-mail dapat dioperasikan berdasarkan waktu atau 

jadwal yang diinginkan.  

3.  CMC is acorporeal because it is primarily a text-only medium. Interaksi yang 

terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya diwakili dengan teks tanpa 

melibatkan seluruh anggota badan dalam berkomunikasi.  

4. CMC is astigmatic yang berarti bahwa interaksi yang terjadi cenderung 

mengabaikan stigma terhadap individu tertentu, sebab komunikasi 

berdasarkan teks, suara maupun gambar tidak dapat menampilkan status atau 

keadaan seseorang dibandingkan apabila bertatap muka (face-to-face) secara 

langsung 

Dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan layanan data dari 

broadband maupun wifi, seseorang dapat dapat saling bertukar informasi dan 

berkomunikasi melalui media internet tanpa harus bertemu langsung (face-to-face). 

Proses komunikasi berlangsung pada sebuah ruang yang tak nyata/ virtual yang 

terbentuk oleh milyaran data digital. Pengguna media internet tidak hanya pasif 

dalam menerima jutaan informasi, melainkan juga aktif dalam memproduksi 
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informasi di ruang virtual. Pengguna internet juga dapat mengakses, menyimpan, dan 

merubah arsip digital dalam database. Arsip tersebut tidak hanya dapat diakses oleh 

penggunanya, tetapi juga dapat diakses oleh pengunjung ruang virtual. 

 Interaksi secara virtual pada akhirnya melahirkan selfdefiniton dan 

menawarkan self-invention. Setiap individu memiliki kemampuan tanpa batas untuk 

mengkreasikan siapa dirinya di dunia virtual dan hasil kreasi tersebut yang nantinya 

kan mewakili individu dalam memainkan perannya serta berinteraski di di 26 internet 

(Rulli, 2012:128). Dunia virtual tersebut dapat diakses melalui aplikasi seperti web 

browser, media sosial, chating dan instant messenger yang saat ini sudah banyak 

tersedia untuk smartphone. Dengan alat komunikasi tersebut, mumngkinkan 

seseorang dapat selalu terhubung dan berinteraksi di dunia virtual. 


