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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat dan berkembang setiap harinya, termasuk 

teknologi informasi dan komunikasi.Dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat 

aktivitas komunikasi menjadi lebih mudah. Teknologi yang telah ada diciptakan untuk 

memudahkan kita dalam berkomunikasi serta mendapatkan informasi dengan waktu yang 

singkat.Salah-satu bentuk komunikasi yang sering terjadi yaitu promosi. Menurut Stanton 

(1993), promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada 

konsumen, menghimbau dan mempengaruhi khalayak ramai. Tujuan dari promosi yaitu 

mengubah tingkah laku, memberitahu, membujuk dan mengingatkan (Rangkuti, 2009:51). 

Dengan menggunakan Instagram untuk berbisnis, Instagram memudahkan para pelaku bisnis 

untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui media online.dengan adanya 

media sosial Instagram, para pelaku bisnis online juga dapat memanfaatkan media tersebut 

untuk mempromosikan produknya untuk menarik perhatian konsumen. 

Instagram merupakan salah-satu jejaring sosial yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang 

memungkinkan kita berbagi foto dan video dengan pengikut atau followers. Adapun 

kelebihan adalah pengguna dapat berbagi foto menggunakan filter yang tersedia. Instagram 

juga menawarkan fitur instan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi cerita selama 24 

jam. Online shop merupakan salah-satu perusahaan yang menerapkan strategi pemanfaatan 

jejaring sosial sebagai sarana komunikasi pemasaran. Baik remaja maupun dewasa dapat 

berbelanja online untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun jenis barang 

yang diperjualbelikan oleh toko online biasanya berupa jasa dan produk fashion, mainan, dan 

lain sebagainya. 

Desain dan struktur yang website yang dibuat bersifat satu arah berdasarkan ide dari web 

developer tanpa memperhatikan aspek pengguna, karena kualitas website telah menjadi salah 

satu aspek yang cukup penting dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan 

pengguna (Kasus et al., 2016). Dampak dari desain dan struktur atau content dapat 

bepengaruh untuk menjaring strategi marketing di sosial media terutama di instagram. 



Dimana instagram dapat mengambil foto, video maupun filter digital.instagram ini dapat 

diakses melalui berbagai melalui perangkat apapun, baik itu android,ios, maupun windows. 

Salah satu jejaring sosial yang digunakan sebagai sarana berjualan online yakni 

Instagram.Dengan berbagai ketersediaannya fitur Instagram yang memungkinkan pelaku 

bisnis dapat berbagi foto dan video serta memberikan keterangan/caption, banyak para 

pebisnis menerapkan strategi mereka dengan menggunakan Instagram sebagai alat 

komunikasi pemasaran.komunikasi pemasaran dengan menggunakan media Instagram ini 

dapat menghubungkan bisnis dengan konsumen. Dan salah-satu online shop yang telah 

menerapkan strategi pemanfaatan media sosial Instagram sebagai alat komunikasi pemasaran 

adalah akun Instagram wear.tsugua. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tips komunikasi pemasaran di media sosial instagram? 

2. Apa saja manfaat dari strategi marketing dalam media instagram? 

 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 
Untuk mengetahui bagaimana cara untuk melakukan strategi marketing dengan menggunakan 

media instagram dalam salah-satu online shop @wear.tsugua. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
1.1 Pengertian Komunikasi Pemasaran 

 
Menurut Kotler dan Keller (2008:172) komunikasi pemasaran adalah sebuah media dimana 

sebuah perusahaan yang berusaha untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

para konsumennya baik secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merk 

yang akan dijual. 

Menurut Shimp dalam Prisgunanto (2014:144) Komunikasi Pemasaran merupakan proses 

pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasive kepada 

pelanggan secara berkelanjutan. Komunikasi pemasaran sendiri merupakan bagian dari 

marketing mix yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam bagian-bagian yang 

signifikan dari elemen-elemen pemasaran lainnya yaitu: produk, harga, promosi dan  

distribusi dalam meningkatkan pembelian. Menurut Barnett dan Moriarty dalam Prisgunanto 

(2014:221). 

1.2 Definisi Media Sosial 

 
Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta 

memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas.Melalui media sosial kita 

dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk 

tulisan, visual, maupun audiovisual.Seperti instagram, twitter, tiktok, facebook, blog, dan 

yang lainnya yang banyak digunakan saat ini.Dalam buku Meningkatkan Penjualan Melalui 

Sosial Media (Puntoadi, 2011:1). 

 

Menurut Thomas L. Friedman dalam Nasrullah (2015:1) The world is flat, yang mana setiap 

orang bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia hanya dengan handpone kecil yang 

berada dalam genggaman tangan. Media sosial sebagai platform media yang dapat 

menunjukkan eksistensi pengguna akun dan memfasilitasi dalam melakukan kegiatan 

maupun berkolaborasi.Untuk itu media sosial dapat dijadikan sebagai fasilitator yang dapat 

memperkuat hubungan antarpengguna dan ikatan sosial (Van Dijk dalam Nasrullah 2015:11). 

 

1.3 Instagram 

 

Instagram merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial yanh fungsinya untuk berbagi foto, yang 

menjadi salah satu ciri menarik dari Instagram bahwa ada batas foto ke bentuk persegi, mirip 

dengan gambar kodak instamatic dan polaroid, yang sangat berbeda dengan rasio aspek 16:9. 

Sekarang, biasanya digunakan oleh kamera ponsel.Dalam buku Pintar Gadget Android Untuk 

Pemula (Salbino, 2014:47). 



Instagram juga merupakan media aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan bisnis. 

Khususnya pada pengenalan produk dan strategi marketing pemasaran produk.Pemasar dapat 

mengunggah foto maupun video beserta deskripsi tentang produk, sehingga konsumen dapat 

melihat akun-akun instagram. Hal ini seperti melihat katalog pada pemasaran konvensional, 

hanya saja dalam hal ini katalog produk sudah masuk pada akun instagram. Pemasaran 

melalui instagram juga dapat dilakukan melalui Dm/pesan yang langsung dikirimkan kepada 

sasaran yang dituju. 

 

Sebagaimana yang dimaksud oleh Nasrullah, Instagram termasuk ke dalam kategori media 

jejaring sosial.Instagram merupakan aplikasi media sosial berbasis foto dan video yang 

pertama kali dirilis di Apple App Store pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan 

Mike Krieger. Sejak bulan September 2012 pengguna Instagram sudah mencapai 100 juta dan 

telah dibeli oleh Facebook (Diamond 2013:295). Nilai lebih dari Instagram adalah dapat 

membagikan foto-foto ke media sosial lainnya seperti facebook, twitter, email, flickr dan 

lainnya (Diamond 2013:196). 

 

Strategi pemasaran instagram sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja pemasaran, 

terdapat beberapa langkah bagaimana aplikasi instagram sebagai sarana penjualan. Menurut 

Politwika (2015:82) diantaranya sebagai berikut : 

 

• Membuat profil instagram 

 

Profil instagram harus dibuat dengan menggunakan username yang menarik dan mudah 

diingat oleh pengguna akun.Profil ini sebagai salah-satu branding bisnis. 

• Logo Bisnis 

 

Logo ini dapat dipajang sebagai display picture. Logo harus dibuat sebagus mungkin agar 

menarik para konsumen. 

• Deskripsi pada profil 

 
Deskripsi harus dibuat dengan sangat jelas akan tetapi tidak perlu terlalu panjang agar 

pembaca atau konsumen dengan cepat bisa memahami. 

• Unggah foto atau video 

 
Foto dan video tampilan yang kreatif dan menarik. Dalam cara posting foto dan video harus 

resolusi tinggi agar tampilan tidak pecah saat akan diunggah. Unggah foto dan video sesering 

mungkin pada jam yang tepat. 



BAB III 

PEMBAHASAN 

Wear.tsugua merupakan salah-satu online shop yang berada di Jakarta dan bergerak di bidang 

fashion, dimana menjual produk pakaian.wear.tsugua sendiri baru saja dirintis pada bulan 

September kemarin. Online shop ini dirintis oleh Rofilah Layanah Akisah. Dalam hal ini, 

wear.tsugua menawarkan dan mempromosikan produknya melalui media Instagram.Alasan 

memilih media tersebut karena media dinilai mampu untuk mengoptimalkan kinerja 

pemasaran.Walaupun akun online shopwear.tsugua baru dirintis, namun sudah memiliki 

sekitar 330 pengikut hingga detik ini, dimana rata-rata pengikut atau followers dari akun 

wear.tsugua ini didominasi oleh kaum remaja perempuan. 

Wear.tsugua menggunakan media instagram untuk mempromosikan produknya, dimana 

wear.tsugua ini menafaatkan berbagai fitur yang telah disediakan oleh instagram salah- 

satunya yakni mengunggah foto dan video dari produk wear.tsugua dan membuat cerita atau 

instastory tentang produk yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan menggunakan 

caption atau kata-kata yang menarik. 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penyajian diatas mengenai pemanfaatan media sosial Instagram sebagai 

media promosi pemasaran yang dilakukan oleh pihak wear.tsugua, dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Strategi media 

 
Strategi media yang pertama yaitu pemilihan media Instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran, dalam hal ini wear.tsugua sudah tepat memilih media Instagram sebagai media 

komunikasi pemasaran. mengingat Instagram dapat merepresentasikan produk dan target 

pasar yang ditentukan juga pengguna media sosial Instagram. wear.tsugua juga sudah 

memaksimalkan dalam memanfaatkan fitur Instagram. 

2. Strategi pesan 

 
Strategi pesan yang pertama yakni isi informai, dimana akun wear.tsugua menyampaikan 

informasinya melalui caption. Dalam menyampaikan informasi wear.tsugua menggunakan 

bahasa informal dan juga santai. Caption yang berisikan mengenai informasi produk, harga 

yang ditawarkan, spesifikasi produk, dan lain sebagainya.wear.tsugua sendiri ingin dilihat 

sebagai produk yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Jenis kedua dari strategi pesan 

adalah bentuk kreatif pesan yang terbagi menjadi pesan melalui daya tarik informasional dan 

pesan dengan daya tarik emosional. Untuk saat ini, wear.tsugua hanya menyampaikan pesan 

dengan daya tarik informasional dan belum mencoba menyampaikan pesan dengan daya tarik 

emosional. Dalam menyampaikan pesan dengan daya tarik informasional, wear.tsugua tidak 

hanya menyampaikan selling product akan tetapi juga membagikan informasi seputar produk 

wear.tsugua. Dalam menyampaikan informasinya wear.tsugua mengunggah foto dan video 

produk dengan kriteria dan tone warna sendiri. Selain itu juga akun wear.tsugua ini 

mengunggah beberapa testimoni dari konsumen, me-repost foto konsumen. 

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwasanya memasarkan produk di media sosial sangatlah 

efektif dan efisien. Target penjualan akan terpenuhi dengan adanya strategi marketing, 

melakukan strategi marketing dengan baik dan benar akan menghasilkan omset yang 

maksimal dan produk yang ditawarkan akan lebih banyak dikenal oleh kalangan masyarakat 

atau atau konsumen. 
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