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 Dalam sebuah pemasaran suatu produk, baik barang maupun jasa tidak 

terlepas dari adanya suatu komunikasi antara pemasar dan konsumen. Tidak hanya 

lewat mulut ke mulut,komunikais bisa dilakukan secara online. Dengan 

menggunakan tekonologi yang ada sekarang ini seperti smartphone komunikasi 

dapat dijangkau dari manapun dan kapan pun. Semakin berkembangnya internet 

semakin berkembang pula fitur-fitur yang memberikan informasi secara cuma-

cuma salah satunya instagram. Salah satu online shop yang memanfaatkan 

instagram sebagai media pemasaran adalah By_kk. Dengan jumlah followers 

mencapai 141 ribu menjual berbagai kebutuhan konsumen. 

 Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan masalah yang akan penulis teliti 

berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. 

Bagaimana komunikasi pemasaran marketing digital melalui media instagram 

yang digunakan owner online shop By_kk, keunggulan dan kelemahan online 

shop By_kk pada pemasaran melalui media instagram. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu lebih menekankan pada rumusan bahasa dengan kata-kata secara 

terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori Intergrated Marketing Communication(IMC). Teori 

tersebut adalah iklan (advertising), promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

penjualan personal, pemasaran langsung, acara(event). 

 Berdasarkan temuan penelitian, bahwa komunikasi pemasaran melalui  

media instagram yang digunakan online shop By_kk efektif, karena pesan dapat 

disampaikan langsung melalui unggahan foto produk kepada konsumen dengan 

menggunakan tiga fitur yaitu unggahan foto/video, instastory, highlights. 

Keunggulan dalam pemasaran terletak pada tersampaikannya pesan kepada 

konsumen dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada instagram, harga 

terjangkau dan up to date pada setiap variasi produk, sedangkan kelemahannya 

terletak pada kualitas produk dimana foto produk tidak sesuai dengan produk asli 

dan over informasi dimana produk yang di unggah terkadang tidak tersedia. 

 











 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bayangkan jika hidup tanpa komunikasi. Dalam kajian ilmu sosial 

(sosiologi), syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial 

dan komunikasi.1 Komunikasi adalah suatu hubungan yang melibatkan 

proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak (orang 

dan benda/media) ke pihak lain. Tanpa adanya komunikasi, sejarah 

peradaban manusia tak akan dapat maju sebagaimana tak ada hubungan 

yang memungkinkan informasi/pesan dapat dibagi kepada orang lain yang 

membuat informasi/wawasan/pesan dapat tersampaikan.2 

Sebagai sebuah gejala yang merupakan bagian kehidupan dan 

perilaku manusia, komunikasi berusaha didefinisikan oleh sejumlah alhi 

yang mencoba memahami komunikasi. Tentu saja tidak ada definisi 

tunggal atau yang sama persis dari masing-masing. Meskipun demikian 

dari berbagai macam definisi, tentu kita dapat mengambil kesimpulan 

umum untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan komunikasi.  

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau 

sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, 

komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat 

ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Pada abad 21 karena 

 
1Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Penganta(Jakarta:CV. Rajawali,1985), 58. 
2Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi(Yogyakarta.Ar-Ruzz Media,2010), 11. 
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pertumbuhan komunikasi digambarkan mengalami perkembangan yang 

revolusioner, hal ini dikarenakan peningkatan teknologi komunikasi yang 

pesat seperti radio, televisi, telepon seluler, satelit jaringan komputer dan 

internet seiring dengan industrialisasi bidang usaha yang besar dan politik 

yang mendunia.3 

Seiring dengan berkembangya teknologi saat ini, salah satu yang 

paling berkembang adalah smartphone. Hadirnya smartphone mampu 

menembus pasar dunia dengan pesat. Karena fitur-fitur yang memudahkan 

seriap orang untuk mengakes internet secara online dimanapun dan 

kapanpun tanpa harus membawa laptop. Meledaknya smartphone di pasar 

dunia tidak lepas dari strategi pemasaran dari setiap perusahaan. 

Komunikasi pemasaran dapat memberikan informasi kepada konsumen 

tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan dan bagaimana cara 

memperoleh produk itu. 

Perkembangan usaha saat ini semakin ketat karena banyaknya 

persaingan dalam menjual produk maupun jasa dalam suatu perusahaan. 

Dalam membangun dan memasarkan produk atau jasa dalam perusahaan 

hal yang paling utama untuk dilakukan adalah komunikasi. Komunikasi 

bertujuan memperkenalkan perusahaan dan berinteraksi dengan konsumen, 

dengan begitu diharapkan konsumen tertarik dengan produk atau layanan 

yang ditawarkan perusahaan. 

 
3Agus Hermawan,  Komunikasi Pemasaran(Jakarta: Erlangga,2012), 5. 
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Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Keinginan manusia akan 

produk barang/jasa menarik perhatian para pemasar, sehingga mereka 

menggunakan daya upaya mengingatkan, menginformasikan dan yang 

paling penting membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. Strategi 

pemasaran dengan basis bauran pemasaran digunakan untuk mencapai hal 

tersebut dengan langkah-langkah segmentasi, penetapan target dan 

positioning yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pemasaran.4 

Dalam sebuah pemasaran suatu produk, baik barang maupun jasa 

tidak terlepas dari adanya suatu komunikasi antara pemasar dan 

konsumen. Tidak hanya lewat mulut ke mulut, komunikasi bisa dilakukan 

secara online. Dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini 

seperti smartphone komunikasi dapat dijangkau dari manapun dan 

kapanpun. Hal ini mengakibatkan proses pemasaran menjadi cepat dan 

luas. 

Selain smartphone, tekonologi yang juga berkembang pesat adalah 

adanya internet. Pada era modern ini, penggunaan internet sangat 

berkembang. Bisa dikatakan manusia sangat bergantung dengan internet. 

Internet memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi 

kapan pun dan dimana pun tanpa batas. Semakin berkembang internet 

semakin berkembang pula fitur-fitur yang memberikan informasi secara 

cuma-cuma salah satunya adalah instagram. 

 
4Agus Hermawan, Komunikasi Pemasara(Jakarta: Erlangga,2012),  28. 
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Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan  instagram. 

Bermodalkan share foto dan video sukses menjadi aplikasi yang diminati 

banyak pengguna, instagram menjadi media sosial yang banyak sekali 

peluang untuk berbisnis bagi para penggunanya. Dengan mengunggah foto 

produk yang dimiliki pemasar dan menggunakan caption yang menarik. 

Instagram adalah media promosi online yang sedang banyak dimanfaatkan 

sebagai situs yang menawarkan barang dan jasa secara online, hampir 

semua kebutuhan bisa didapatkan secara online dengan instagram. 

Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian besar pemilik akun instagram 

untuk berbisnis online. Salah satu toko yang memanfaatkan instagram 

sebagai media pemasarannya adalah toko online shop By_kk. By_kk 

menjual barang seperti pakaian, aksesoris, jilbab, sepatu, tas, alat makeup. 

Dengan jumlah follower sebanyak 141 ribu, online shop ini mampu 

menjual sebanyak 655 barang dalam periode satu bulan hanya dengan 

mengandalkan foto dan video yang menarik. 

Di ponorogo terdapat dua toko online shop besar yakni Ladys dan 

By_kk. Online Shop Ladys yang terletak di Perum Grisimai gang V DG 

18. Dengan jumlah followers sebanyak 69 ribu, juga menjual barang sperti 

pakaian, aksesoris, jilbab, sepatu, tas, dompet, dan alat makeup. Perbedaan 

antara online shop Ladys dan By_kk adalah pada jumlah followers dan 

perbandingan harga pada setiap item yang dijual. Seperti contoh pada 

pakaian, Ladys menjual dengan harga 60 ribu, sedangkan pada By_kk 

menjual dengan harga 55 ribu. Tidak berbeda jauh memang, tetapi 
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konsumen lebih memilih membeli ke By_kk daripada ke Ladys. Perbedaan 

harga inilah yang menari konsumen untuk datang dan membeli barang ke 

online shop By_kk. 

Salah satu fitur yang digunakan untuk memperkenalka produk 

mereka hanya lewat sebuah foto/video singkat yang di upload  mendapat 

respon positif dari calon konsumen. Selain menjual barang secara online, 

by_kk juga menjual barang secara offline. Dengan membuka toko yang 

beralamatkan di jalan Let. Jen S. Parman, Sablak Keniten Ponorogo juga 

ramai dikunjungi oleh pembeli. Online shop by_kk mampu menarik 

konsumen dari kalangan pelajar hingga ibu rumah tangga.  

Dengan menggunakan layout warna yang menarik dan harga yang 

terjangkau merupakan salah satu cara promosi yang dilakukan online shop 

by_kk. Memang tidak banyak tulisan yang terdapat didalam setiap fotonya 

yang di upload, tapi justru gambar-gambar foto yang menjadi andalan 

online shop ini untuk membuat konsumen tertarik setelah melihat 

postingan foto-foto produk mereka. 

Selain bermain dengan layout warna pada setiap postingannya, 

online shop by_kk ini juga menerima jasa paid promote (PP) jaitu jasa 

mempromosikan barang yang di jual oleh online shop lain. Dengan 

menetapkan harga satu kali instastory/snapgram 30 ribu rupiah, satu kali 

upload foto barang 35 ribu rupiah, paket 1 60 ribu rupiah dan paket 2 100 

ribu rupiah.  
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Online shop ini sudah pernah dijadikan objek penelitian, akan 

tetapi objek penelitian berbeda dengan objek yang diambil peneliti. Pada 

penelitian sebelumnya objek yang diambil tentang hijab dan gaya 

berpakaian. Tapi di penelitian kali ini, penulis mengambil objek yang 

berbeda, yakni tentang bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan 

onlie shop by_kk dan kenapa memilih media instagram sebagai media 

promosinya. Selain itu penulis juga meneliti apa saja kelemahan dan 

keunggulan online shop by_kk. 

B. Rumusan Masalah  

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan masalah yang ditemui oleh penulis 

melalui latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi pemasaran digital marketing melalui media 

instagram yang digunakan owner online shop By_kk? 

2. Apa keunggulan dan kelemahan online shop By_kk pada pemasaran 

melalui media instagram? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui komunikasi pemasaran digital marketing melalui media 

instagram yang digunakan owner online shop By_kk. 

2. Mengetahui keunggulan dan kelemahan online shop By_kk pada 

pemasaran melalui media instagram. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini di bedakan atas aspek teoritis dan aspek 

praktis. Kegunaan aspek teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Sedangkan kegunaan aspek prakris berkaitan dengan 

kebutuhan berbagai pihak yang membutuhkan. 

1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bentuk 

pengembangan keilmuan dalam bidang sosial dan komunikasi, antara 

lain  

a. Berharap bisa memberikan sumbangsih khusunya terhadap 

penelitian yang bersangkutan mengenai komunikasi pemasaran 

pada media sosial instagram. 

b. Dikaji untuk mengetahui pemanfaatan media sosial instagram 

sebagai media komunikasi pemasaran pada akun online shop 

By_kk. 
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2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain : 

a. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi praktisi 

komunikasi, khusunya dalam bidang pemasaran online. 

b. Diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan mengenai 

bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan pada media 

sosial khusunya instagram. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, peneliti terlebih dahulu 

melakukan telaah pustaka.hal ini sangat penting karena untuk menghindari 

kesamaan. Selain itu sebagai pembanding antara skripsi terdahulu dengan 

penelitian ini. Penulis tidak menemukan kesamaan antara peneliti 

terdahulu, hanya berbeda objek dan lokasi penelitian, diantaranya : 

Pertama, skripsi dari Yudhi Gumbiro Banjaransari dengan judul 

Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online 

Page Down Cloth Maker. Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas 

Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

tahun 2018.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa instagram memudahkan 

seseorang mengakses informasi secara virtual serta mampu meningkatkan 

kepercayaan pelanggan.Selain itu instagram memfasilitasi dan meleburkan 

sekat antara batas ruang yang telah tereliminasi dan didukung berbagai 

promosi yang baik, promosi yang dilakukan berupa gambar dan pesan 

yang mengandung makna ajakan dan juga berbagai macam promosi 
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berupa sponsorship dan endorsement. Perbedaan skripsi ini dengan yang 

akan penulis teliti terletak pada objek yang digunakan oleh peneliti. 

Skripsi sebelumnya berfokus terhadap pemasaran onlie shop Page Down 

Cloth Maker, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus kepada 

komunikasi pemasaran dan keunggulan dan kelemahan online shop By_kk 

yang ada di Ponorogo.5 

Kedua, skripsi dari Nurul Anisa  dengan judul Strategi komunikasi 

pemasaran online (Studi kasus pada pemasaran online di “REALnc 

Store”). Konsentrasi humas jurusan ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial 

dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa pada tahun 2014. Hasil 

penelitian ini adalah program pemasaran sebagai strategi komunikasi 

pemasaran yang dimiliki oleh REAL Inc Store mampu menarik minat beli 

dan membangun kepercayaan konsumen. Media internet yang digunakan 

dalam kegiatan pemasaran adalah Twitter, Facebook, Instagram, 

email,Blackberry Messeger dan Whatsapp. Perbedaan skripsi ini dengan 

peneliti berfokus hanya pada pemanfaatan instagram sebagai media 

komunikasi pemasaran dan keunggulan dan kelemahan yang ada pada 

pemasaran online shop by_kk yang ada di ponorogo.6 

 

 

 

 
5Skripsi Yudhi Gumbiro Banjaransari. Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran Online Page Dowm Cloth Maker, (Universitas Muhammadiya Surakarta,2018), 1. 
6Skripsi Nurul Annisa. Strategi Komunikasi Pemasaran Online Studi Kasus pada Pemasaran 

Online di “REALInc Store”, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,2014),1. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam melakukan riset kualitatif secara umum 

memiliki kerangka kerja untuk mencari dan eksplorasi suatu fenomena 

dalam paradigma alami. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

memahami apa, bagaimana, dam mengapa. sedangkan alat yang 

dipergunakan adalah metode semi-terstrukut dengan wawancara 

mendalam7.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Online Shop By_kk. Beberapa 

hal yang menjadi pertimbngan dalam penentuan lokasi penelitian adalah 

By_kk menggunakan internet marketing (online shop) sebagai sarana 

untuk memasarkan produknya. Selain itu By_kk merupakan salah satu 

online shop besar yang ada di daerah ponorogo, dengan harga yang 

terjangkau pada setiap produk yang dijual.  

3. Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu kumpulan informasi atau juga keterangan-

keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan 

atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.8 Data dalam penelitian 

ini adalah owner dan pembeli online shop By_kk. 

 

 

 
7Wilhelmus Hary Susilo, Penelitian Kualitatif Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan(Surabaya: 

CV Garuda Mas Sejahtera), 28. 
8Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 22. 
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a. Data Primer  

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original, 

materi mentah atau orang dari pelaku yang disebut “first hand 

information”.9 Data yang diperoleh langsung dari narasumber 

yaitu owner dan pembeli online shop By_kk. Dua narasumber 

tersebut diharapkan dapat memenuhi data dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari 

tanagn kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia 

sebelum penelitian dilakukan.10 Data sekunder untuk 

melengkapi penelitian ini adalah data pendukung yang dapat 

memenuhi data dalam penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Secara bahasa observasi berarti memerhatikan dengan 

penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan 

penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi. 

Cartwright dan Cartwright dalam herdiansyah (2010) 

mendefinisikan obsevasi sebagai suatu proses melihat, 

mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara 

sistematis untuk suatu tujuan tertentu.11 Dalam hal ini,peneliti 

 
9Ulber Silalahi, M.A, Metode Penelitian Kuantitatif(Bandung: PT Refika Aditama,2012), 433. 
10Ibid.,433. 
11Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan(Bandung: PT Refika 

Aditama,2012), 209. 
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melebur secara aktif dengan pihak-pihak yang akan dimintai 

informasi. 

b. Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam 

penelitian kualitatif umumnya dimaksud untuk mendalami dan 

lebih mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek 

penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, 

namun percakapan yang bertujuan.12 Tehnik ini dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan panduan atau pedoman 

wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan focus 

penelitian. Tehnik ini digunakan dengan wawancara secara 

mendalam oleh peneliti sehingga mendapatkan informasi yang 

penting dan dibutuhkan dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data historis yang berisi data 

sosial dan fakta dokumentasi. Dalam tehnik ini, peneliti 

mendokumentasikan semua informasi yang berkaitan dengan 

penelitian berupa gambar-gambar, foto-foto, dan dokumen-

dokumen tertulis. Ketiga tehnik tersebut sangat berkaitan satu 

sama lain, karena ketiga tehnik tersebut saling menunjang dan 

saling mendukung. 

 

 
12Ibid.,213. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Mengolah hasil data yang diperoleh dan telah terkumpul ke 

dalam bentuk narasi. Penjabaran hasil wawancara ke dalam bentuk 

narasi. Data yang diolah akan disesuaikan dengan kerangka konsep 

keilmuan komunikasi pemasaran, sehingga hasil data lebih maksimal. 

6. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan 

yang sduah dotuliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambra, foto, dan sebagainya.13 

Peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana 

penerapan promosi pemasaran melalui instagram yang dilakukan owner 

online shop By_kk sehingga menarik banyak pembeli. 

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan 

berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan 

secara terus menerus. Menurut Miles dan Hubermas, kegiatan analisis 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.14 

a. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

 
13M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif(Jogjakarta: AR-

Ruzz,2012), 245. 
14Ulber Silalahi, MA,Metode Penelitian Sosial(Bandung: PT RefikaAditama,2012), 339. 
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mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.15 

b. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data 

pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat 

dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil 

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari 

penyajian tersebut. 

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan analisis yang ketiga 

adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan 

pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasa, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan, alur 

sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, 

tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.16 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah 

terkumpul, perlu dilakukan pengecekan dan keabsahan data, ketentuan 

pengamatan dilakukan dengan teknik pengamatan, rinci dan terus 

menerus selama proses penelitian berlangsung yang diikuti dengan 

 
15Ibid.,340. 
16Ibid., 
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kegiatan wawancara serta intensif kepada subjek agar data yang 

dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.  

a. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data yang telah 

diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut.17 

b. Penggalian data melalui referensi yang memadai.  

Peneliti berusaha mengumpulkan literature sebanyak 

mungkin berupa buku-buku komunikasi, buku-buku yang 

membahas metode penelitian kualitatif sebagai referensi dan bahan 

perbandingan dengan data-data yang terkumpul melalui proses 

pengumpulan data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi 5 bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab dan sub-bab tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Bab I Berisi penjabaran secara global mengenai seluruh isi proposal 

yang disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi : Latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

 
17Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta. 2005), 89. 
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sistematika pembahasan. 

Bab II Berisi mengenai landasan teori Integrated Marketing 

Communicatin (IMC). Dalam hal ini peneliti akan 

menjabarkan terkait tinjauan pustaka yang terdiri dari 

komunikais, komunikasi pemasaran, Integrated Marketing 

Communication (IMC), new media dan instagram. 

Bab III Berisi deskripsi mengenai sejarah berdirinya toko online shop 

By_kk, Pemanfaatan fitur instagram,Profil online shop 

By_kk, struktur kepegawaian online shop By_kk, curiculum 

vitea owner online shop By_kk. 

Bab IV Berisi mengenai komunikasi pemasaran online yang 

digunakan oleh online shop By_kk dengan bauran Integrated 

Mareting Communication (IMC), keunggulan dan kelemahan 

online shop By_kk 

Bab V Berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran, daftra 

pustaka, dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu 

cum, kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata units, 

kata bilangan yaitu berarti satu. Kedua kata tersebut kemudian membentuk 

kata benda communi, yang dalam bahasa inggris disebut dengan 

communion, yang bearti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, 

pergaulan, atau hubungan.1 

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara 

yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah 

menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan pesan, apa yang 

disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”.2 

Jadi berdasarkan paradigma diatas, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tertentu.3 

 

 

 

 
1Kidar Nurjaman & Khairul Umam, Komuikasi dan Public Relation(Bandung: Pustaka 

Setia,2012), 3. 
2Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi(Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada,2011), 19. 
3A.W. Widjadja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi(Jakarta: Rineka Cipta,2000), 26. 
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Bagan 1.1: Model komunikasi Lasswel. 

2. Elemen-elemen Komunikasi 

1. Komunikator. Proses komunikasi dimulai atau berawal dari sumber 

(source) atau pengirim pesan yaitu di mana gagasan, idea tau 

pikiran berasal yang kemudian akan disampaikan kepada pihak 

lainnya yaitu penerima pesan. Sumber atau pengirim pesan sering 

pula disebut dengan “komunikator”. Sumber atau komunikator bisa 

jadi adalah individu, kelompok atau bahkan organisasi. 

2. Enkoding. Enkoding dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke 

dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indra pihak penerima. 

Contohnya jika anda akan mengatakan sesuatu, maka otak dan 

lidah akan bekerja sama untuk menyusun kata-kata dan membentuk 

kalimat. 

Whom 

(Audience or 

Listener) 

Channel 

(Or Medium) 

What  

(Message) 

Who 

(Speaker) 

Effect 
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3. Pesan memiliki wujud (physical) yang dapat dirasakan atau 

diterima oleh indra. Dominick mendefinisikan pesan sebagai :the 

actual physical product that the source encodes (produk fisik 

actual yang telah dienkoding sumber). 

4. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan untuk sampai kepada 

penerima atau alat yang menjadikan penyampaian pesan dari 

komunikator ke komunikan. 

5. Dekoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau 

menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang 

memiliki arti bagi penerima. 

6. Penerima atau reciver atau disebut juga audiensi adalah sasaran 

atau target dari pesan. Penerima sering pula disebut dengan 

“komunikan”. Penerima dapat berupa satu individu, satu kelompok, 

lembaga atau bahkan suatu kumpulan besar manusia yang tidak 

saling mengenal. 

7. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan atau respon dari 

penerima pesan yang membentuk dan mengubah pesan berikut 

yang akan disampaikan suber. Umpan balik menjadi tempat 

perputaran arah dari arus komunikasi. Artinya sumber pertama 

menjadi sumber baru. Umpan balik berguna bagi sumber karena 

umpan balik memungkinkan sumber untuk memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan yang muncul.4 

 
4Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2013), 17. 
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B. Pemasaran  

Sebagai disiplin ilmu, bidang kajian riset, dan salah satu praktik 

bisnis, pemasaran mengalami perkembangan dramatis dalam beberapa 

dekade terakhir. Dalam hal lingkup, misalnya cakupan pemasaran yang 

awal mulanya hanya terbatas pada aspek distribusi produk, dan relasi 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). 

Pemasaran pada dasarnya mencakup segala kegiatan tersebut, 

namun demikian pemasran ternyata lebih dari sekedar kegiatan-kegiatan 

tersebut. Berbagai kegiatan seperti pembujukan, promosi, publikasi semua 

adalah kegiatan pemasaran. Namun begitu, pemasaran bukanlah semata-

mata kegiatan seperti menjual dan mempromosikan sesuatu. Pemasaran 

adalah suatu konsep yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara 

berpikir yang membimbing seseorang melakukan sesuatu yang tidak selalu 

menjual benda tetapi juga menjual gagasan.5 

1. Konsep Pemasaran  

Dalam Kegiatan komunikasi pemasaran memerlukan adanya 

suatu konsep pemasaran. Menurut Kothler, ada 4 fungsi konsep 

pemasaran yang dikenal dengan 4P antara lain product, price, place, 

dan promotion. Beberapa penjabaran tentang konsep 4P antara lain: 

a. Product 

Product  merupakan suatu benda maupun jasa yang 

ditawarkan ke pasar untuk dilihat, disentuh, dipegang, diperoleh, 

 
5Morissan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu(Jakarta: KENCANA,2010), 2. 
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dibawa dan digunakan serta dikonsumsi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan suatu individu maupun kelompok. 

Produk juga terdiri dari berbagai macam, kualitas, desain, fitur, 

nama merek, pengemasan, ukuran, serta layanan. 

b. Price  

Price merupakan penetapan nominal uang yang harus 

dibayar oleh konsumen ketika ingin membeli suatu produk atau 

untuk melakukan pertukaran hak milik produk tersebut. Harga 

meliputi harga terakhir, diskon, atau potongan harga, tunjangan, 

periode pembayaran, persyaratan kredit, dan juga harga eceran. 

c. Place  

Place secara umum dipahami sebagai sebuah lokasi, 

ruang, atau tempat yang berguna dan menguntungkan perusahaan 

untuk memberikan kemudahan konsumen dalam menjangkau 

untuk memperoleh produk, sehingga tempat atau lokasi haruslah 

strategis untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual 

terjangkau dan tersedia di pasaran. Tempat juga meliputi unsure 

saluran assortment, lokasi, investasi dan transportasi. 

d. Promotion 

Promotion  adalah kegiatan pemasaran dalah memberikan 

informasi persuasif yang menarik mengenai produk yang 

ditawarkan oleh penjual ataupun produsen. Aktivitas ini dapat 

dilakukan secara langsung atau melalui pihak yang menjadi 
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perantara yang dapat mempengaruhi pembeli. Tujuan dari 

promosi adalah untuk mengidentifikasi dan menarik konsumen 

baru, menginformasikan adanya produk baru, meningkatkan 

jumlah konsumen, memberitahukan kepada konsumen tentang 

adanya pengembangan dan peningkatan kualitas produk yang 

ditawarkan, mengajak konsumen untuk mendatangi tenpat atau 

lokasi penjualan produk, serta memberikan motivasi kepada 

konsumen agar memilih dan membeli produk yang ditawarkan.6 

2. Manfaat pemasaran langsung  

Pemasaran langsung memiliki manfaat yang beragam dan 

berbeda-beda bagi pihak yang berbeda-beda pula. Berikut ini manfaat 

pemasaran langsung dari tiga pihak: 

a. Bagi konsumen produk ecer 

1) Aktifitas belanja konsumen cukup dilakukan di rumah 

sehingga lebih menghemat waktu,nyaman dan bebas dari 

pertengkaran. 

2) Memberikan pilihan barang yang lebih banyak, karena 

dapat melakukan perbandingan dengan membuka-buka 

katalog dan layanan belanja online. 

3) Dapat memesan barang untuk diri senidir atau orang lain. 

 

 

 
6Trias Aprilia, Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Instagram Dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Customer di Samarinda.eJurnal Ilmu Komunikasi. Vol  5. 
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b. Bagi konsumen produk industri 

1) Dapat mempelajari dengan seksama barang dan jasa 

yang tersedia tanpa harus menghabiskan waktu untuk 

bertemu dengan wiraniaga. 

2) Terjadi personalisasi di mana konsumen dapat 

menyesuaikan produk sesuai dengan keinginannya 

selama pemasar mampu memilih calon pembeli 

berdasarkan database perusahaan dengan tepat. 

Konsumen yang ada akan merasa dihargai bila barang 

atau jasa yang ditawarkan memang menjadi kebutuhan 

mereka dan penawaran produk disesuaikan khusus untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

c. Bagi penjual 

1) Dapat mengkususkan dan menyesuaikan pesan sesuai 

kebutuhan kelompok sasaran. 

2) Pemasaran langsung dapat diatur agar dapat menjangkau 

calon pembeli pada saat yang tepat. 

3) Bahan informasi pemasaran langsung memiliki tingkat 

keterbacaan (readable) yang tinggi karena bahan 

tersebut dikirim pada calon pembeli yang jelas berminat. 

4) Memungkinkan pengunjung media dan pesan alternatif 

untuk mencari metode pencapaian tujuan yang paling 

efektif dari segi biaya. 
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5) Membuat tawaran dan strategi yang sulit dilihat oleh 

pesaing. 

6) Dapat mengukur tanggapan atas kampanye mereka untuk 

memutuskan kampanye mana yang paling 

menguntungkan. 

7) Penjual dapat berkonsentrasi (concentration) pada 

konsumen yang dilayaninya, jika konsumen dijadikan 

sasaran didasarkan pada pilihan yang tepat.7 

C. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. 

Intinya komunikasi pemasaran merepresentasikan “suara” perusahaan dan 

mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat 

dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.8 

Kepopuleran komunikasi pemasaran terintegrasi memunculkan 

paradigma baru dalam pemasaran. Bila sebelumnya manajer memandang 

merek, iklan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang seolah-

olah terpisahkan, kini manajer mulai menggabungkannya setelah 

memahami pentingnya integrasi. Selain itu, kini muncul kesadaran 

perlunya konsisten pesan kampanye pemasaran, serta keterkaitan media 

komunikasi yang digunakan agar menghasilkan konsisten reputasi antara 

 
7Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran(Jakarta: Erlangga,2012), 186. 
8Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran(Jakarta: Erlangga,2009), 172. 
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citra merek dengan citra korporat. Dengan integrasi ini pengembangan 

konsep komunikasi pemasaran menjadi tantangan di masa yang 

akandatang. Kompleksnya perkembangan organisasi, lingkungan dan 

hubungan dengan konsumen menjadikan komunikasi masa depan harus 

mengintegrasikan strategi-strategi baru komunikasi pemasaran untuk 

memenangkan persaingan maupun meraih sinergi. 

D. Integrated Marketing Communication (IMC) 

Munculnya berbagai inovasi pada piranti komunikasi, pesan, dan 

khalayak memaksa pengusaha menoleh kepada komunikasi pemasaran 

terintergrasi (integrated marketing communications-IMC). Menurut four 

As (American Association of Advertising Agency), IMC adalah konsep 

perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari 

perencanaan komprehensif yang mengkaji peran strategis masing-masing 

bentuk komunikasi misalnya iklan, respon langsung, promosi penjualan, 

dan humas (hubungan masyarakat) serta memadukannya untuk meraih 

kejelasan pesan, konsistensi, dan dampak komunikasi maksimal melalui 

keterintegrasian pesan9. 

Secara sederhana, komunikasi pemasaran terintegrasi atau 

Integrated Marketing Communication (IMC) adalah keperluan 

merencanakan dan membangun semua komunikasi pemasaran yang 

 
9Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran(Jakarta: Erlangga,2012), 52. 
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relevan, sehingga semua itu bisa bekerjasama secara harmonis untuk 

memberikan efek yang lebih besar dan efisien dalam pemasaran.10 

 

Bagan 1.2 : Model Bauran Pemasaran integrated marketing communication 

Dengan demikian jelas, bahwa komunikasi pemasaran terintegrasi 

adalah segala sesuatu dalam komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan 

berkoordinasi pada tiap saluran komunikasi sehingga pesan organisasi 

menjadi jauh lebih jelas. 

1. Ruang Lingkup Integrated Marketing Communication (IMC) 

a. Iklan (advertising) 

Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi 

atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

tertentu. Iklan dapat menjangkau pembeli yang tersebar secara 

 
10Skripsi Melia Rosdiana.  Pengaruh Integrated Marketing Communication (IMC) Terhadap 

Minat Nasabah, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018), 23. 

Penjualan Personal / pribadi 

Bauran Pemasaran 

IMC 

Acara (event) 

Pemasaran Langsung 

Hubungan masyarakat dan 

publisitas 

Promosi Penjualan 

Iklan (advertising) 
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geografis.Iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi 

produk atau memicu penjualan cepat. Bentuk iklan tertentu 

seperti TV memerlukan anggaran besar, sementara bentuk lain 

seperti surat kabar tidak. Hanya saja, kehadiran iklan bisa 

memengaruhi penjualan. 

1) Pengulangan. Iklan memungkinkan penjual 

megulangi pesan berkali-kali jugamemungkinkan 

pembeli menerima dan membandingkan pesan 

berbagai pesaing. Iklan skala besar mengatakan 

sesuatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan 

keberhasilan penjual, 

2) Penguatan ekspresivitas. Iklan menyediakan 

peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan 

produknya melalui penggunaan media cetak, suara, 

dan warna yang berseni. 

3) Impersonalitas. Pemirsa tidak merasa wajib 

memberi perhatian atau merespon iklan. Iklan 

merupakan dialog satu arah dan bukan dialog dua 

arah dengan pemirsa.11 

b. Promosi Penjualan  

Promosi penjualan adalah berbagai jenis insentif jangka 

pendek untuk mendorong orang mencoba atau membeli produk 

 
11Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran(Jakarta: ERLANGGA,2006), 189. 
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atau jasa. Secara lebih sederhana promosi penjualan adalah 

dorongan jangka pendek untuk pembeli atau penjual suatu 

produk atau jasa. Perusahaan menggunakan alat promosi 

penjualan kupon, kontes, premi, dan semacamnya untuk 

menarik respon pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, 

termasuk efek jangka panjang seperti menjelaskan penawaran 

produk dan mendorong penjualan yang menurun. 

1) Komunikasi. Promosi penjualan meraih perhatian dan 

dapat mengarahkan konsumen kepada produk. 

2) Insentif. Promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, 

pendorong, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi 

konsumen. 

3) Undangan. Promosi penjulan mencakup undangan berbeda 

untuk melibatkan diri dalam transaksi sekarang. 

c. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Hubungan masyarakat adalah berbagai program yang 

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau masing-masing produknya. Pemasar 

cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, tetapi 

program yang dipikirkan dengan baik dan dikoordinasikan 

dengan elemen-elemen bauran komunikasi lainnya bisa sangat 

efektif, terutama jika perusahaan harus menantang konsepsi 

konsumen yang salah. Perusahaan dan produknya dapat 
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menjadi perhatian umum, apabila diberitakan dalam media 

massa.  

1) Kredibilitas tinggi. Kisah dan fitur baru lebih autentik dan 

kredibel bagi pembaca daripada iklan. 

2) Kemampuan untuk mencapai pembeli. Hubungan 

masyarakat dapat menjangkau calon pembeli yang suka 

menghindari wiraniaga dan iklan. 

3) Dramatisasi. Hubungan masyarakat mempunyai potensi 

mendramatisasi perusahaan atau produk. 

d. Penjualan Personal. 

Penjualan personal adalah interaksi tatap muka dengan 

satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk 

melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan memperoleh 

pemesanan. Penjualan personal merupakan alat paling efektif 

pada tahap proses pembelian selanjutnya, terutama dalam 

membentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. 

1) Interaksi pribadi. Penjualan personal menciptakan episode 

segera dan interaktif antara dua orang atau lebih. Setiap 

pihak dapat mengamati reaksi pihak lain. 

2) Pengembangan. Penjualan personal juga memungkinkan 

semua jenis hubungan berkembang, mulai dari masalah 

hubungan penjualan sampai pertemanan pribadi yang 

dalam. 
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3) Respon. Pembeli dapat merasa mereka wajib 

mendengarkan pembicaraan penjualan. 

e. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung mempunyai banyak bentuk 

melalui telepon, online dan secara probadi. Mereka berbagai 

tiga karakter yang berbeda. 

1) Penyesuaian. Pesan dapat disiapkan untuk menarik 

individu yang dibidik. 

2) Terkini. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. 

3) Interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada respon 

seseorang. 

f. Acara (event) 

Acara adalah merupakan pengembangan publisitas 

yang mengacu pada pengadaan kegiatan organisasional yang 

sifatnya mendukung promosi, misalnya pensponsoran, 

mendukung acara yang menjadi perhatian masyarakat. 

1) Relevan. Acara atau pengalaman yang dipilih dengan 

bauk dapat dianggap sangat relevan karena konsumen 

terlibat secara pribadi. 

2) Melibatkan. Berdasarkan kualitas tampilan langsung dan 

waktu riilnya, acara dan pengalaman lebih melibatkan 

konsumen secara aktif. 
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3) Implisit. Acara merupakan “penjualan lunak” tidak 

langsung. 

E. Digital Marketing 

Teknologi digital telah mengubah cara manusia dalam 

berkomuikasi, bertindak, dan mengambil keputusan. Aktivitas pemasaran 

pun tak lepas dari pengaruh teknologi digital. Istilah pemasaran berbasis 

digital (digital marketing) telah mengalami evolusi dari awalnya kegiatan 

pemasaran barang dan jasa yang menggunakan saluran digital hingga 

pengertiannya lebih luas yaitu proses memperoleh konsumen membangun 

preferensi konsumen, mempromosikan merek, memelihara konsumen dan 

meningkatkan penjualan. Digital marketing didefinisikan juga sebagai 

kegiatan pemasaran yang menggunakan media berbasis 

internet(Wardhana,2015). Internet adalah alat yang cukup berpengaruh 

untuk bisnis. Roger dalam Rahardjo(2011) mengungkapkan cirri-

ciriinternet adalah sebagai berikut: 

1. Interaktivity, kemampuan perangkat teknologi 

memfasilitasi komunikasi antar individu seperti bertatap 

muka langsung. Komunikasi terjalin sangat interaktif 

sehingga para partisipan bisa berkomunikasi dengan lebih 

akurat, efektif, dan memuaskan. 

2. Demassification, pesan dapat dipertukarkan kepada 

partisipan yang terlibat dalam jumlah besar. 
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3. Asynchronous, teknologi komunikasi mempunyai 

kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan pada 

waktu yang dikehendaki setiap peserta. 

Media sosial memungkinkan pelaku usaha untuk mencapai konsumen 

dan membangun hubungan yang lebih personal. Zhu dan Chen (2015) 

membagi media sosial ke dalam dua kelompok sesuai dengan sifat dasar 

koneksi dan interaksi.  

1. Profile-based, yaitu media sosial berdasarkan profil yang 

fokus kepada anggota individu. Media sosial kelompok ini 

mendorong koneksi yang terjadi karena individu tertarik 

kepada pengguna media sosial tersebut (Facebook, Twitter, 

WhatsApp). 

2. Content-based, yaitu media sosial yang fokus kepada 

konten, diskusi, dan komentar terhadap konten yang 

ditampilkan. Tujuan utamanya adalah menghubungkan 

individu dengan suatu konten yang disediakan oleh profil 

tertentu karena individu tersebut menyukainya (Youtube, 

Instagram, Pinterest). 

Media sosial telah membuka pintu bagi pelaku usaha untuk 

berkomunikasi dengan jutaan orang mengenai produk mereka dan etlah 

menciptakan peluang pemasaran baru.12 

 

 
12 Dedi Purwana, Rahmi, dan Shandy Aditya, “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit,” Jurnal Pemberdayaan 

Masyarakat Madani (JPMM), Vol 1 No 1 Juli 2017.7. 
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F. New Media 

Perkembangan dunia teknologi dan komunikasi semakin pesat 

telah membuat dunia semakin luas dan ruang seolah menjadi tak berjarak 

lagi. Perubahan informasi kini tak lagi dalam jangka minggu ataupun hari 

bahkan jam sudah mulai terkalahkan dengan waktu tiap detiknya. Istilah 

‘media baru’ (new media) telah digunakan sejak tahun 1960-an 

mencangkup seperangkat teknologi komunikasi yang berkembang dan 

beragam. Media baru dan teknologi komunikasi baru yang diterapkan 

secara meluas didukung oleh teori determinisme teknologi media (sering 

juga merupakan teori normatif), yang memberi nilai positif pada 

maksimasi kegiatan komunikasi, terutama yang bersifat interaktif.13 

Salah satu berkembangnya teknologi saat ini adalah smartphone. 

Saat ini smartphone merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting 

bahkan sangat diperlukan. karena semakin berkembangnya teknologi 

handphone tidak hanya digunakan untuk media komunikasi saja seperti 

sms atau telpon saja. Sekarang banyak handphone yang menyediakan 

fitur-fitur untuk browsing, chatting dan lain-lain. New Media merupakan 

perkembangan baru dari media-media yang telah digunakan manusia. 

Karakternya yang merupakan bentuk digital tentu memudahkan dalam 

bertukar informasi dan berbagai kegiatan lainnya.14 

New media merupakan digitalisasi, proses dimana semua teks 

(makna simbolik dalam bentuk yang telah direkam dan dikodeka) dapat 

 
13Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa(Jakarta: Erlangga,1996), 283. 
14https://www.it-jurnal.com/definisi-dan-manfaat-new-media/ 

https://www.it-jurnal.com/definisi-dan-manfaat-new-media/
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dikurangi menjadi kode biner dan dapat mengalami proses produksi, 

distribusi, dan penyimpanan yang sama.15 

Di era digital seperti ini ada beragam pilihan media yang bisa 

digunakan seperti televisi, media cetak bahkan media online. Kebutuhan 

akan informasi pada saat ini, membuat manusia lebih memilih media yang 

mudah dan cepat diakses untuk mendapatkan informasi. Bahkan pada 

faktanya saat ini hampir semua manusia atau masyarakat yang hidup di era 

digital seperti memiliki alat atau teknologi yang digunakan untuk 

mengakses informasi seperti smartphone, atau sejenisnya. Maka 

komunikator akan dimudahkan dalam hal ini untuk menyampaikan pesan 

kepada orang banyak.  

Dengan semakin menjamurnya penggunaan internet dan didukung 

dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, 

terjadilah pemekaran (konvergensi) dari media-media yang sudah ada 

sebelumya yang dikenal dengan new media atau media baru. 

Internet menjadi sebuah media ampuh bagi pelaku bisnis untuk 

memasarkan, mengomersilkan, dan mempromosikan setiap produk-produk 

mereka, di mana terdapat peluang bagi kita untuk memasarkan produk dan 

layanan jasa kita kepada para pengguna internet. Hal inilah juga yang 

menjadi pemicu pelaku bisnis online untuk terus mengembangkan 

bisnisnya pada media internet.16 Dengan demikian, kehadiran internet 

 
15Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa(Jakarta: Salemba Humanika,2010), 150. 
16Iwan Kenrianto, Bisnis Online Revolution(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2016), 24. 
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merupakan penunjang keberhasilan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

secara online. 

Secara lebih rinci, keberadaan internet memberikan beberapa 

manfaat bagi pelaku bisnis. Beberapa manfaat tersebut iala:17 

1. Kehadiran internet dapat dipakai sebagai media promosi atas 

produk atau jasa yang dihasilkan dengan biaya relative murah dan 

daya jangkau yang luas (global). 

2. Selain sebagai media promosi, bagi kalangan bisnis kehadiran 

internet juga sebagai media transaksi secara online (online 

shopping). 

3. Kehadiran internet juga mempermudah system pembayaran 

transaksi dalam berbelanja online. 

4. Kehadiran internet memberikan peluang tumbuhnya bisnis jasa 

baru, seperti warung in. 

5. Internet (warnet), telepon, internet, konsultasi telematika, dan 

desiner situs web. 

6. Kehadiran internet juga memberikan kemudahan bagi pengiriman 

infromasi (termasuk konfirmasi, proposal dan laporan bisnis) ke 

berbagai pihak lebih cepat. 

7. Kehadiran internet juga memberikan kemampuan untuk melakukan 

konferensi jarak jauh (telekonfrensi) antara perusahaan induk 

dengan anak perusahaan yang berbeda di berbagai belahan dunia. 

 
17DjokoPurwanto, Komunikasi Bisnis(Jakarta: Erlangga,2006), 345. 
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G. Instagram  

Instagram berasal dari kata “instan” atau “insta”, seperti kameran 

Polaroid yang dulu lebih dikenal dengan foto instan. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan dalam tampilannya. Sedangkan untuk 

kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram 

adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. 

Begitu pula dengan Instagram yang dapat menggunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan 

dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram berasal dari 

kata “insta-telegram”.18 

Instagram adalah sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus 

untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang 

mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaanya 

terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi 

informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan 

inspirasi bagi penggunannya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, 

karena instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih 

indah,lebih artistik dan menjadi lebih bagus.19 

Instagram yang berbasis IOS, Android, dan Windows Phone. 

Adapun sisten pertemanan di instagram adalah menggunakan system 

followdan followers. Follow artinya “ikut” yakni akun yang diikuti oleh 

 
18Dewi Untari, Dewi Endah Fajarina, ”Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial 

Instagram”Sekretari dan Manajemen, 2 (September 2018), 274. 
19Ibid., 274. 
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pengguna instagram, dan followers  artinya “yang mengikuti” yakni akun-

akun instagram yang mengikuti akun pengguna instagram tersebut.  

Melalui instagram, pengguna dapat mengunggah foto dan video ke 

halaman utama, yang otomatis akan muncul pada halaman utama para 

pengikutnya. Apabila postingan foto atau video yang diunggah menarik, 

maka para pengikut dapat menyukain postingan tersebut dengan 

meng”klik” ikon bergambar hati, yang terletak di pojok kiri bawah  

postingan tersebut.  

Terdapat beberapa fitur yang ada pada instagram antara lain: 

1. Unggah foto dan video 

Filter untuk foto dan video memungkinkan 

pengguna untuk mengunggah foto maupun video yang 

kemudian akan muncul ke halaman utama pengikut/ 

followers. Pada fitur unggah foto danvideo pengguna 

instagram dapat memilih foto atau video yang akan di 

upload dari galeri atau album yang terdapat pada 

smartphone, atau dapat langsung menggunakan camera 

yang tersedia pada fitur tersebut. Gambar ataupun video 

yang diupload kemudian bisa diedit dengan menggunakan 

efek yang telah tersedia pada fitur tersebut untuk 

mempercantik tampilan foto. Pengguna juga dapat 

mengunggah foto atau video dalam jumlah yang banyak 
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dalam sekali upload dengan jumlah maksimal 10 foto atau 

video. 

2. Fitur Instagram Insght 

Fitur Instagram terbaru ini akan membantu 

pengguna instagram bisnis untuk melihat siapa saja yang 

melihat profil bisnisnya. Informasi seperti usia, demografi, 

serta minat konsumen akan terlihat di fitur Instagram 

terbaru ini. Misalnya, rata-rata usia pengguna yang datang 

ke profil bisnis adalah 18-30 tahun, yang tinggal di sekitar 

Jabodetabek. Insight ini sangat bermanfaat untuk 

menentukan langkah marketing apa yang harus dilakukan 

selanjutnya. Rentang usia juga bisa dijadikan patokan untuk 

melihat perkembangan trend.20 

3. Fitur Instagram Stories 

Di Indonesia, fitur Instagram terbaru ini memang 

menjadi fitur favorit untuk promosi. Menurut Instagram, 

ada 400 juta Instagram Stories yang diunggah. Indonesia 

pun disebut sebagai InstagramStories Creator terbesar di 

dunia. Pelaku usaha biasanya akan membuat konten stories 

semenarik mungkin dan memanfaatkan data yang masuk 

dalam Instagram Insight. Instagram Stories juga 

memungkinkan pengguna membangun percakapan kepada 

 
20https://www.domainesia.com/tips/5-fitur-instagram-terbaru-untuk-bisnis/ 

https://www.domainesia.com/tips/5-fitur-instagram-terbaru-untuk-bisnis/
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pelanggan dengan memanfaatkan fitur interaktif seperti 

Poll Sticker atau Ask Me Questions. 

4. Fitur Siaran Langsung (Live) 

Fitur Instagram terbaru yang menarik perhatian 

calon pembeli adalah Instagram Live. Instagram 

beranggapan bahwa bisnis yang melakukan Live mendapat 

like lebih banyak daripada mereka yang tidak Live. Konten 

yang ditampilkan bisa beragam. Pelanggan biasanya 

tertarik dengan cerita di balik layar, seperti cerita 

pembuatan makanan atau kerajinan tangan.21 

5. Caption 

Caption adalah tulisan atau keterangan yang 

berkaitan dengan foto atau video yang di unggah. Jika 

pengguna menulis keterangan foto yang menarik, pengguna 

akan dapat menarik minat followers untuk membaca 

keseluruhan isi keterangan atau caption tersebut. 

6. Komentar  

Fitur komentar terletak di bawah foto atau video, 

tepatnya bagian tengah. Fungsinya adalah tentu saja untuk 

mengomentari postingan atau unggahan foto atau video 

yang dirasa menarik. Pengguna juga dapa menggunakan 

fitur aerobba atau tanda @ dan memasukkan nama 

 
21https://www.domainesia.com/tips/5-fitur-instagram-terbaru-untuk-bisnis/ 

https://www.domainesia.com/tips/5-fitur-instagram-terbaru-untuk-bisnis/
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pengguna yang dimaksud dalam komentar tersebut, agar 

komentar tersebut dapat dibaca oleh pengguna tersebut.  

7. Hashtags 

Hahstags adalah tanda pagar pada instagram 

memudahkan penggna untuk mengelompokkan foto atau 

video yang diunggah agar pengguna yang lain dapat dengan 

mudah menemukan foto atau video sesuai dengan tema atau 

gambar yang diinginkan. Sebagai contoh, dalam 

memasarkan produknya, dalam setiap foto yang diunggah, 

By_kk menyertakan hashtags atau tanda pagar 

#pashminacerutimurah, maka foto atau video tersebut 

otomatis akam mengelompok dengan beberapa postingan 

dari akun lainnya. 

8. Like  

Suatu fitur instagram yang bertujuan untuk member 

like atau tanda suka apabila followers tertarik dengan 

unggahan foto atau video pengguna dengan menekan 

emoticon berbentuk love yang berada di kanan bawah foto 

atau video. Selain itu, juga bisa men-tap dua kali pada foto 

atau video yang d unggah pengguna. 
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9. Direct Message (DM) 

Fitur Direct Message merupakan suat fitur yang 

memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, foto, atau 

video kepada satu orang ataupun beberapa orang. 

10. Geotagging (Tag Lokasi) 

Geotagging adala memasukkan lokasi foto yang 

diunggah ke halaman utama. Sehingga followers dapat 

mengetahui lokasi dimana foto tersebut diambil. 

11. Explore 

Explore adalah fitur yang memungkinkan pengguna 

untuk melihat foto dan video dari akun popular, atau 

unggahan dari akun yang diikuti atau disukai oleh orang 

yang diikuti pengguna tersebut. 

12. Face Filter 

Face Filter merupakan salah satu fitur terbaru 

instagram yang diadopsi dari fitur yang sudah lama ada di 

Snapchat. Fitur ini memberika efek lucu saat kamera 

menghadap ke wajah seseorang. 

13. Simpan atau Bookmark  

Instagram memang tidak menyediakan fitur untuk 

mendonwload gambar/video untuk digunakan ditempat 

lain. Namun, apabila pengguna menyukai postingan 

tertentu dan ingin melihat lagi di lain waktu, fitur 
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Bookmark bisa digunakan khusus untuk hal tersebut. Sama 

seperti fitur yang terdapat di Pinterest yakni Pin-it, anda 

juga bisa membuat koleksi berupa foto dengan tema 

tertentu yang sudah di bookmark di akun instagram. 

14. Story archive dan Story Highligh 

Instagram sebelumnya telah memperkenalkan fitur 

Archive di mana postingan yang sudah sempat diupload 

bisa disimpan ke dalam sebuah arsip pribadi. Dengan fitur 

tersebut anda bisa secara non-permanen menghapus 

foto/video yang sudah sempat diupload dengan cara 

memasukkannya ke dalam arsip pribadi dan bisa sewaktu-

waktu mengembalikannya lagi seperti semula.  

Instagram story pun kini dilengkapi dengan fitur 

serupa lewat fitur story archive. Sementara itu untuk story 

highlights pengguna bisa mengelompokkan story yang 

sudah pernah diupload ke dalam satu space baru pada 

profil.Pengguna bisa menempatkan story highlights 

sebanyak yang pengguna mau dari arsip dan story tersebut 

akan tampil secara horizontal tepat di atas foto-foto 

instagram. 

15.  IGTV 

Merupakan salah satu fitur yang sebenarnya tidak 

jauh beda dengan IG story namun bedanya dikemas dengan 
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sangat struktural bahkan pengguna bisa mengupload video 

hingga satu jam. IG TV memungkinkan pengguna untuk 

mengupload video dengan durasi yang sangat panjang 

sehingga fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang 

ingin membagikan video dengan durasi lebih dari satu 

menit. 
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BAB III 

PAPARAN DATA 

 

A. Profil Online Shop By_kk 

1. Sejarah Singkat Online Shop By_kk 

By_kk adalah salah satu toko online shop yang berada di Ponorogo 

yang menjual barang seperti pakaian, akssoris, jilbab, sepatu, tas, alat 

makeup, dan lainnya. By_kk didirikan oleh seorang mahasiswa tingkat 

akhir perguruan tinggi swasta AKBID yang ada di Ponorogo yakni Rizki 

Alvia Safitri pada awal tahun 2015. Bisnis ini dimulai atas dasar 

kejenuhannya megerjakan skripsi dan keterbatasan biaya yang 

mengaruskan rizki mencari penghasilan lainnya.  

 Dimasa kecilnya,wanita yang pupuler disapa Kiki ini sangat 

menyukai dunia kesehatan. Dari sanalah, orang tua Kiki merasa anaknya 

mempunyai bakat menjadi tenaga kesehatan yang kemudian pada saat 

melanjutkan sekolah perguruan tinggi, orang tua Kiki menyarankan untuk 

memilih perguruan tinggi AKBID Ponorogo. Dengan jarak tempuh yang 

lumayan dekat dengan rumah.  

Awal mula rizki menjual jilbab turki yang sedang tren pada waktu 

itu. Rizki mencoba memasarkan jilbab turki kepada teman kuliah, dan 

ternyata banyak peminat. Selain jilbab, riski juga menjual garskin, 

aksesoris handphone, powerbank, baju-baju dan lainnya yang bisa ia jual.  
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Rizki menekuni usahanya dari akhir tahun 2015 dengah hijab 

sebagai produk awal yang di pasarkan. Selang waktu berjalan usahanya 

semakin banyak peminat dan permintaan pasar membuat rizki kewalahan 

dalam memproduksi hijab. Selain itu rizki juga harus membagi waktu 

antara merawat ayahnya yang sedang sakit, mengerjakan skripsi dan 

mengurus pemnjualan hijabnya. Tak jarang dia mengalami kendala-

kendala dalam menjalankan usahanya.  

“Berkat doa bapak ibuk yang merupakan saksi aky pontang panting 

kesana kemari julalan, skripsian, dan ngerawat bapak juga. Pada 

akhirnya seiring berjalannya waktu meskipun agak telat skripsinya 

tapi aku berhasil wisuda tepat waktu.”1 

 

Atas kegigihannya, rizki berhasil menyelesaikan studinya dan juga 

usahanya semain maju. Setelah lulus, rizki dihadapkan oleh keinginan 

orang tuanya yang menginginkan dia menjadi seorang bidan, karena dia 

merupakan lulusan bidan.  

“Saat teman-teman sibuk mencari pekerjaan, aku memutuskan 

untuk meneruskan usahaku, meskipun sempat ditentang bapak 

ibuk, karena bapak ibukku pengennya aku jadi bidan biar kuliahku 

tidk sia-sia, jadi jualannya itu dibuat sampingan.”2 

 

Setelah lulus kuliah rizki memutuskan untuk meneruskan usahanya 

berjualan. Rizki mengatakan akan terus berjualan, karen dia ingin focus 

pasa satu pilihan yaitu berjualan. Seiring berjalannya waktu, usaha yang 

dia geluti berjalan dengan lancar.  

“Hal ini tidak lepas dari do’a kedua orangtuaku yang mendukung 

untuk melanjutkan usahanya. Ekonomi keluarga menjadi terangkat 

 
1 Lihat 01/W/17-X/2019 
2 Ibid., 
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lagi, saya bisa memberikan uang jajan ke adik-adik, membantu 

biaya sekolah adik, dan meringankan beban orang tua saya.”3 

 

Pada tanggal 27 Oktober 2015 merupakan awal didirikannya online 

shop By_kk dilakukan via online dan COD, kemudian membuka outlet 

yang berada di depan rumahnya tepatnya di jalan Letjen S Parman no 206 

Keniten Ponorogo. Dengan menyekat satu ruangan menjadi dua ruangan, 

ruang pertaman digunakan untuk mendisplay barang-barang yang di jual 

dan ruang lainnya digunakan untuk gudang penyimpan persediaan barang. 

Barang yang dia display berasal dari produsen-produsen yang berasal dari 

luar kota, yang kemudian dia jual kembali.  

Semakin besar nama By_kk juga semakin banyak konsumen yang 

datang dan membeli barang yang dijual.  

“Karena permintaan pasar yang ingin kita menjual barang selain 

hijab, maka saya memberanikan diri menjual barang-barang selain 

hijab, seperti sepatu, tas, aksesoris, dan alat-alat makeup. 

Kemudian saya mencari distributor-distributor yang menjual 

barang-barang tersebut. Biasanya saya ambil barang dari Jakarta, 

Bandung, Bogor, Solo, Malang, Surabaya. Jadi barang yang aku 

jual itu barang-barang yang lagi trand saat ini, jadi aku main aman. 

Aku nggak berani ambil barang yang kemungkinan besar banyak 

yang tidak suka, jadi aku ambil barang itu yang lagi trand, 

kemudian aku stok banyak dan bervariasi.”4 

 

Pada awal berjualan, Kiki menggunakan media sosial BBM untuk 

memasarkan hijab yang diproduksinya, karnea pada saat itu banyak yang 

menggunakan BBM sebagai komunikais online.  

“Kemudian ada teman saya yang menyarankan membuat instagram 

untuk mempromosikan hijab yang saya produksi. Pada saat itu saya 

punya akun ig pribadi, lalu saya campur akun pribadi dengan 

 
3 Ibid., 
4 Lihat 01/W/17-X/2019 
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berdagang hijab. Kemudian lama kelamaan aku tersebut saya 

gunakan sebagai akun online shop By_kk. Lalu saya membuat 

akun lagi khusus akun pribadi saya.” 5 

 

Dengan memilih media instagram sebagai media penjualan yang 

pada saat itu sedang trand. Rizki memilih menggunakan instagram karena 

bisa menjangkau banyak konsumen. Pada awal berjualan lewat instagram, 

follower masih sedikit karena dia baru menggunakan instagram sebagai 

media berjualan. Saat ini, By_kk tidak hanya menjual hijab saja, tetapi 

juga menjual barang fashion seperti tas, baju, sepatu, aksesoris, makeup, 

dan juga aneka camilan.  

Dalam menarik konsumen, Kiki selalu aktif dalam memberikan 

informasi tentang barang-barang apa saya yang baru dari By_kk. 

Menggunakan Instastory yang ada pada fitur instagram dapat menarik 

perhatian calon konsumen.  

“Akun instagarm By_kk hanya saya yang megang, karyawan toko 

tidak saya ijinkan untuk memegang akun By_kk. Untuk masalah 

promosi, biasanya salah satu karyawan me-rivew prduk yang akan 

di display di toko, kemudian dengan aplikasi inshot saya member  

suara pada video tersebut. Kadang juga aku menjelaskan sediri 

barang yang ada atau barang yang baru.”6 

 

Memasuki tahun ke empat, semakin berkembangnya usahanya 

semakin terkenal juga toko online shop By_kk. Hal ini tidak lepas dari 

kendala-kendala yang dihadapi oleh Kiki.  

“Untuk kendala sebenarnya bukan termasuk kendala sih, tapi lebih 

banyaknya pesaing karena bukan saya saja yang berjualan melalui 

instagram. Harus pintar mencari konsumen dan harus pintar-pintar 

dalam promosi. Dan untuk segmentasi konsumen saya anak-anak 

 
5 Ibid., 
6 Ibid., 
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smp sampai dengan mahasiswa, tetapi semakin kesini, semakin 

banyak juga konsumen saya dari ibu rumah tangga sampai dengan 

karyawan.”7 

 

Pada awal berjualan, Kiki mengeluarkan modal sebesar 450 ribu 

rupiah, dengan uang itu Kiki membeli kain untuk dipotong menjadi hijab 

yang pada saat itu trand hijab Turki. Hasil dari penjualan digunakan untuk 

modal hijab selanjutnya. Keuletan dan ketekunan Kiki dalam menjual 

produk hijab membuatnya semakin banyak konsumen yang melirik 

produknya.  Hingga saat ini omset yang di dapatkan kiki dalam satu hari 

mencapai 8 hingga 16 juta rupiah. 

“Kalau untuk omset aku menghitungnya setiap hari, jadi setiap hari 

itu selalu ada laporan dari admin toko. Dalam satu hari itu omset 

sekitar 8 sampai 16 juta itu tergantung tanggal. Biasanya kalau 

tanggal muda aku omset bisa sampai tembus 16 juta dalam satu 

hari, kalau tanggal tua biasanya paling sedikit itu 8 juta itu omset 

toko belum omset onlinenya. Kalau dalam satu bulan omsetku bisa 

sampai 350 jutaan.”8 

 

Instagram sebagai media pemasaran memiliki keuntungan yang 

sanggat  banyak, karena jumlah follower By_kk dalam setiap harinya 

selalu ada peningkatan dan  sudah mencapai 140 ribu follower dan 

semakin ramai pula toko offlinenya. Selian lewat instagram, By_kk juga 

memasarkan produknya lewat aplikais binis yaitu Shoppe dengan gratis 

ongkir seluruh Indonesia. Selain menjual hijab dan fashon, By_kk juga 

membuka jasa Paid Promote (PP) untuk online shop lainnya yang ingin 

mempromosikan barang yang dia jual dengan mengandalkan jumlan 

follower yang banyak. 

 
7 Ibid., 
8 Ibid., 
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“Kalau Paid Promote biasanya aku seleksi, kalau barang yang dia 

jual tidak sama dengan dagangan ku aku promosikan, tapi kalau 

dia punya barang yang sama dengan barang punyaku tidak aku 

promosikan kecuali dia punya harga yang lebih tinggi daripada 

barang jualan ku.”9  

 

2. Struktur Kepegawaian By_kk 

Dalam menjalankan bisnis online shop, By_kk memiliki 

sejumlah pegawai untuk memperlancar bisnisnya. Adapun struktur 

kepegawaian online shop By_kk antara lain sebagai berikut : 

Pemilik / Owner Rizki Alvina Safitri 

Kasir Eva Wahyu 

Leni Sisma 

Titin  

Tanti 

Admin  Anggiasari  

Bayu Krisna 

Fotografer Andre  

Parkir Oni Sudrajat  

Rizal Wijaya  

 

Tabel 3.1 Struktur kepegawaian By_kk 

 

 

 

 
9 Ibid., 
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B. Instagram Sebagai Media Promosi 

Perkembangan internet yang sangat cepat dimanfaatkan oleh 

pemilik Online Shop By_kk untuk memasarkan produknya melalui 

internet. Owner By_kk menyusun sebuah strategi komunikasi pemasaran 

dengan memanfaatkan media sosial instagram. Adapun media instagram 

memiliki berbagai fitur yang mendukung proses promosi produk 

diantaranya, unggah foto dan video, insght, instagram story/instastory, 

siaran langsung, caption, komentar, hashtags, like, direct message (DM), 

geotagging, explore. Dalam memanfaatkan fitur instagram, pemilik By_kk 

hanya menggunakan sebagian dari fitur yang tersedia.  

1. Instastory 

Pemanfaatan instastory digunakan pemilik By_kk untuk 

menarik khalayak banyak dengan menginformasikan produk-

produk yang tersedia di toko secara sekilas, situasi toko setiap hari,  

karena batas waktu instastory hanya dua puluh empat jam saja. 

Adapun pemilik By_kk menggunkan dua cara dalam 

memanfaatkan instastory, yang pertama dengan menggunkan fitur 

kamera langsung dari aplikasi instagram, yang kedua dengan 

membuat video  yang kemudian diisi audio menggunakan aplikasi 

Inshot. Aplikasi Inshot merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

mengedit video. 

“kalo video Instastory itu biasanaya aku pakek dua cara, 

yang pertama langsung dari fitur di instagram kemudan 

yang kedua aku pakek aplikasi Inshot. Admin membuat 
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video, kemudian aku yang ngisi suara pakek aplikasi 

Inshot.10” 

 

2. Unggahan foto dan video 

Dalam menarik perhatian konsumen, By_kk juga 

mengunggah foto produk-produk terbaru dengan menampilkan 

layout semenarik mungkin dengan tema yang konsisten. Adapun 

unggahan video digunakan untuk produk-produk paid promote(PP) 

yang didalam video tersebut menjelaskan produk-produk dari 

online shop lain. Unggahan foto dan video pada instagram By_kk 

secara tidak langsung merupakan katalog produk-produk By_kk.  

3. Highligh 

Highligh merupakan salah satu fitur terbaru instagram. 

Dengan memanfaatkan fitur tersebut, pemilik menginformasikan 

arsip story yang dianggap penting bagi konsumen. 

“Highlights aku biasanya itu posting story yang sekiranya 

konsumen itu butuhkuan, missal informasi pesan online, 

alamat toko, alamat akun shopee, testimoni-testimoni 

produk, testimony PP banyak pokonya.11” 

 

 

 

 

 

 

 
10 Lihat 01/W/17-X/2019 
11 Lihat 01/W/17-X/2019 



52 
 

 
 

4. Logo By_kk 

 

Gambar 1.1 : Logo Online Shop By_kk 

  

Pada logo By_kk tersebut terdapat huruf “kk” yang diambil 

dari nama owner By_kk yaitu rizki alvina syafitri. Kata di bawah 

logo terdapat kata “Hijab & Fashion” menandakan barang yang di 

jual adalah hijab dan fashion.12 

5. Lokasi Online Shop By_kk 

Online Shop By_kk berada di Jl. Letjen S Parman 206 

Keniten Ponorogo. Denah lokasi toko juga ada pada aplikasi 

google map. 

 

 

 
12Ibid., 
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Gambar 1.2  Lokasi Online Shop By_kk 
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6. Produk- Produk By_kk 

   

Gambar 1.3 Produk Busana By_kk 

   

Gambar 1.4 Produk Hijab By_kk 
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Gambar 1.5 Produk Tas By_kk 

 

   

Gambar 1.6 Produk Sepatu dan Sandal By_kk 
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Gambar 1.7 Produk Jam Tangan By_kk 

 

   

Gambar 1.8  Produk Kosmetik dan Dompet By_kk 
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Gambar 1.9 Produk Pakaian By_kk 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Komunikasi Pemasaran Pada Online Shop By_kk 

Setiap elemen pemasaran dan komunikasi memiliki peran masing-

masing dalam penyusunan strategi komunikasi pemasaran. Dalam proses 

meningkatkan pemasaran online shop By_kk, Kiki mengusaakan berbagai 

strategi yang dapat mendukung usahanya tersebut, salah satunya melalui 

media online. Seperti yang kita ketahui, revolusi internet telah masuk 

dalam berbagai aspek kehidupan,begitu juga dengan dunia pemasaran. 

Dengan berbekal komputer dan telepon, kegiatan pasar virtual terbuka 

selama dua puluh empat jam, tujuh hari seminggu dalam menyediakan 

hampir semua kebutuhan dan untuk semua orang. 

Sistem bisnis online lebih mudah untuk dilakukan dan tidak 

memerlukan investasi yang besar baik di awal maupun ketika 

pengoperasiannya. Hanya membutuhkan koneksi internet yang bagus 

sebagai modal awal untuk membangun bisnis online ini. Sifat pasar online 

yang sangat dinamis dan menuntut perubahan-perubahan cepat, 

membutuhkan reaksi dan langkah yang tepat agar sebuah produk maupun 

jasa dapat bertahan dan memenangkan persaingan.1 

Untuk menjawab analisis rumusan  masalah pertama dan kedua 

penelitian yang terkait dengan komunikasi pemasaran melalui media 

 
1 Dian Sarastuti, “Strategi Komunikasi Pemasaran Online Produk Busana Muslim Queenova,” 

Jurnal Visi Komunikasi, Vol 6 (Mei 2017), 72. 
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instagram online shop By_kk, keunggulan dan kelemahan online shop 

By_kk, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan 

langsung dengan penelitian serta data tambahan berupa dokumentasi yang 

dapat membantu penulis dalam penelitian. Data tambahan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah dokumentasi wawancara, transkip wawancara 

serta gambar atau foto lokasi penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah 

berbentuk diskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memaparkan 

data dalam bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada 

kenyataan dan fakta-fakta yang tampak pada objek tersebut. Oleh karena 

itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara 

menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama 

yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. 

Berkaitan dengan judul dari penelitian ini, yaitu pemanfaatan 

instagram sebagai media komunikasi pemasaran, peneliti akan berusaha 

menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik online shop By_kk dan 10 

konsumen dari online shop By_kk.  

Dalam kegiatan komunikasi pemasaran memerlukan adanya suatu 

konsep pemasaran. Menurut Kotler ada 4 fungsi konsep pemasaran yang 

dikenal dengan 4P antara lain product, price, place, dan promotion.   
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Bagan 4.1 Konsep Bauran Pemasaran 4P 

 

1. Konsep 4P (Product, Price, Place, Promotion ) 

a. Product Online Shop By_kk 

Menurut Philip Kotler banyak orang mengganggap produk 

adalah suatu penawaran nyata, tetapi produk bisa lebih dari itu. Secara 

luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada 

pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi dan ide. Penawaran produk merupakan langkah 

awal dalam membentuk strategi bauran pemasaran.  

Bauran Pemasaran 

Produk (product) 

 

Keaneragaman produk 

Kualitas 

Desain  

Bentuk 

Nama Merek 

Ukuran 

Pelayanan  

Garansi 

Imbalan 

 

Harga (price) 

 

Daftar harga 

Diskon  

Potongan harga 

khusus 

Syarat kredit 

Periode Pelayanan 

Promosi 

(promotion) 

 

Promosi 

penjualan  

Periklanan 

Tenaga penjualan  

Kehumasan  

Pemasaran 

langsung 

Tempat (place) 

 

Saluran 

pemasaran 

Cakupan 

pemasaran 

Lokasi  

Persediaan 
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Online shop By_kk, menawarkan produk yang dibutuhkan 

setap hari dan dicari oleh banyak konsumen. Menurut Rizki selaku 

owner dari online shop By_kk, produk yang dipasarkan oleh onlieh 

shop By_kk hanya produk yang sedang trand  pada waktu itu. 

“Dulu saya menjual hanya hijab saja, karena pada waktu itu 

yang lagi trand hijab turki. Kemudian saya memberanikan diri 

mencoba menjual ke teman-teman, ternyata banyak yang suka 

dan banyak menyarankan untuk menjual barang lainnya selain 

hijab, kemudian saya memberanikan diri menjual barang-

barang selain hijab mengikuti pasar. Kemudian saya menjual 

barang-barang seperti baju, dan baju pun saya menjual model-

model yang pada saat itu lagi trand, main aman saja.2” 
 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang 

dipasarkan oleh online shop By_kk hanyalah produk-produk yang 

sedang trand pada saat itu. Memasuki tahun ke empat, By_kk mulai di 

lirik oleh banyak konsumen. Hal ini membuat Kiki selaku owner 

berani menjual produk-produk lain seperti sepatu, alat makeup, tas 

dan lainnya. Dengan cara mengambil produk dari distributor dari 

berbagai daerah. Semua barang sebagian barang di display di toko dan 

sebagian lainnya di simpan di gudang untuk persediaan produk. Kiki 

mengambil produk dari distributor langsung yang berasal dari Jakarta, 

Bandung, Bogor, Solo, Malang dan Surabaya.  

“Aku biasanya ngambil barang dari distributor itu skala besar, 

jadi aku order ke distributor misalnya baju, nah aku ngambil 

biasanya 8 sampai 10 lusin itu bervariasi. Dari distributor kita 

di kasih harga dibawah dari harga normal, karena kita ngambil 

barang banyak, itu order pertama di distributor. Setelah itu kita 

sudah dianggap menjadi reseller.  Nanti kalo kita order lagi 

 
2 Lihat 01/W/17-X/2019 



62 
 

 
 

kita dikasih harga reseller. Dan aku ngambil barang dari 

distributor itu barang-barang yang lagi trend.”3 
 

Pernyataan Kiki diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang 

di pasarkan adalah produk-produk yang sedang trand di kalangan 

konsumen saat itu. Dengan menjual produk yang sedang banyak dicari 

konsumen, banyak kosnsumen dan calon konsumen datang dan 

membeli produk sesuai dengan kebutuhan mereka. 

b. Harga Produk Online Shop By_kk 

Harga merupakan penetapan nominal uang yang harus dibayar 

oleh konsumen ketika ingin membeli sesuatu produk atau untuk 

melakukan pertukaran hak milik produk tersebut. Harga meliputi 

harga terakhir, diskon atau potongan harga, dan harga eceran. 

Penetapan harga dan persaingan harga telah dinilai sebagai masalah 

utama yang dihadapi perusahaan karena strategi penentuan harga 

(pricing) sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen 

dan mempengaruhi image produk serta keputusan konsumen untuk 

membeli.4 

Dalam memasarkan produknya, Kiki mematok harga dibawah 

harga online shop lain. Tujuannya untuk menarik perhatian konsumen 

agar tertarik membeli produknya. Tetapi dengan model dan kualitas 

produk yang sama dengan online shop lainnya.  

 
3 Ibid., 
4 Yulia Kristina Simbolon, Marhayanie, ”Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian Kartu Simpati Telkomsel Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program S1 

Universitas Sumatera Utara,” Jurnal Ekonomi,1 (26 Juni 2015), 3.  
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“Aku mematok harga itu dibawah harga online shop lain 

karena untuk menarik pelanggan dari situ dek. Dan aku ambil 

untung gak besar, misal aku jual sepatu dari distributor itu 

harganya 46 ribu aku jual disini harganya 56 ribu dan itu 

berlaku untuk semua produk. Dan Alhamdulillah keuntungan 

dari jualan itu bisa menutupi modalku.” 

 

Hal tersebut pula dirasakan oleh salah satu konsumen online 

shop By_kk, Zachrotul Nissa mengatakan bahwa online shop By_kk 

menyediakan produk-produk murah dan pelayanan yang bagus.5 

Pada awal berjualan, Kiki mengeluarkan modal sebesar 450 

ribu rupiah untuk membeli kain. Setelah nama By_kk  besar 

dikalangan anak muda, kini omset yang dihasilkan dari penjualan 

online maupun offline meningkat. Kiki menjelaskan bahwa omset 

yang dihasilkan dalam satu bulan mencapai 8 sampai 16 juta rupiah. 

Sedangkan dalam satu tahun bisa mencapai 350 juta rupiah. Hal ini 

dilihat dari sebelum menggunakan instagram sebagai media 

pemasaran. 

“Dulu sebelum aku menggunakan instagram keuntungan ku 

tidak sampai satu juta dalam satu bulan. Kemudian aku 

mencoba promosi lewat instagram ternyata semakin kesini 

followers ku semakin banyak dan selalu meningkat setiap 

harinya. Dan juga semakin hari semakin banyak orang yang 

datang ke toko dan membeli produkku. Dari situlah omset ku 

semakin hari semakin meningkat.”6 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 Lihat 08/W/28-X/2019. 
6 Lihat 01/W/17-X/2019. 
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c. Tempat Online Shop By_kk 

Tempat secara umum dipahami sebagai sebuah lokasi,ruang 

yang berguna dan menguntungkan penjual untuk memberikan 

kemudahan konsumen dalam menjangkau untuk memperoleh produk, 

sehingga tempat atau lokasi haruslah strategis untuk membuat produk 

yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia di pasaran 

termasuk di dalamnya saluran pemasaran, cakupan pasar, 

pengelompokan lokasi, persediaan transportasi.  

Ketika awal berdirinya By_kk hanya mengandalkan media 

online yang artinya saat itu belum memiliki toko. Hingga akhirnya 

mulai berkembang dan dikenal oleh konsumen, barulah mencoba 

untuk membuka toko yang berada dekat dengan rumahnya yang 

berada di JlLetjen S Parman 206 Keniten Ponorogo. Sistem penjualan 

yang digunakan By_kk adalah offline dan online, di mana konsumen 

bisa membeli produk dengan mengisi format order yang diberikan 

oleh admin By_kk, selain itu juga bisa datang ke toko offline By_kk. 

“Aku memilih lokasi jualan itu di depan rumah, karena aku 

sekalian jaga orang tua ku. Selain itu juga aku dulu tidak 

berfikiran untuk membuka toko, karena dulu aku jualan cuman 

stok barang, kemudian kalo ada yang beli aku suruh datang ke 

rumha, kemudian kalo ada yang minta COD ya aku layani. 

Jadi di rumah itu seperti gudang. Tetapi setelah banyak orang 

yang tahu bahwa aku jualan hijab, mulai banyak orang yang 

datang kerumah untuk membeli barang-barang dari aku. 

Dulunya kan aku jualan onlie, kemudian banyak yang tahu 

akhirnya aku coba membuka toko offline. Rumah itu aku rubah 

yang dulunya ruang keluarga, dua kamar itu aku bongkar 

menjadi satu ruangan yang akan jadi toko offline By_kk. 

Kemudian samping rumah itu ada ruangan lagi itu aku 
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gunakan sebagai gudang. Gudang ada dua, gudang depan dan 

gudang belakang. ”7 

 

d. Promosi Online Shop By_kk 

Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi 

ialan memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan 

meyakinkan calon konsumen. Termasuk di dalamnya promosi 

penjualan, periklanan, tenaga penjualan, public relation, pemasaran 

langsung.8 

Ada banyak  yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan 

sebuah produk, kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh By_kk 

adalah melalui media sosial seperti instagram, endorsement, BBM, 

dan Whatsapp sebagai kontak person.   

“Awal mula promosi aku menggunakan BBM karena pada saat 

itu banyak yang menggunakan BBM. Kemudian ada teman 

yang menyarankan untuk membuat instagram untuk 

pemasaran, kemudian saya campurkan akun pribadi dengan 

akun promosi saya. Semakin kesini semakin banyak juga 

followers By_kk, saya semakin sering mempromosikan produk 

saya melalui postingan yang saya upload di akun By_kk, 

selain itu juga saya membuat instastory yang isinya tentang 

produk-produk baru dan produk yang masih tersedia di 

gudang.”9 
 

Selain melakukan promosi lewat instastory, By_kk juga 

menggunakan jasa influencer untuk memasarkan produk-produk yang 

di jual oleh By_kk. Jasa influencer yang pernah By_kk gunakan 

 
7 Ibid., 
8 Akhmad Sefudin, ”Redefinisi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 4P ke 4C”, Jurnal of Applied 

Business and Economics, Vol 1(1 September 2014), 20. 
9 Lihat 01/W/17-X/2019. 
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adalah Awkari, Sarah Gibson, Salmafina Sunan. Dengan 

menggunakan jasa influencer, diaharapkan dapat menambah 

konsumen.  

2. Bauran Pemasaran IMC (Integrated Marketing Communication) 

  

Gambar 4.2 Bauran Pemasaran IMC 

 

a. Iklan (advertising) 

Periklanan (advertising) adalah semua bentuk terbayar atas 

presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh 

sponsor  yang  jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi 

biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun 

preferensi merek atau mendidik orang. Bahkan dalam lingkungan 

Penjualan Personal / pribadi 

Bauran Pemasaran 

IMC 

Acara (event) 

Pemasaran Langsung 

Hubungan masyarakat dan 

publisitas 

Promosi Penjualan 

Iklan (advertising) 
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media yang penuh tantangan saat ini, iklan yang baik akan 

menghasilkan hasil yang memuaskan.10  

Kemampuan iklan dalam mempengaruhi target sasaran untuk 

berfikir dan  berperilaku dalam hal tertentu masih menjadi 

pertanyaan. Fleksibilitas dalam iklan dinilai bagus karena dapat 

digunakan untuk berkomunikasi secara luas kepada target sasaran 

walaupun biaya yang dikeluarkan juga sangat tinggi. 

Memperkenalkan atau mempromosikan online shop By_kk 

merupakan langkah awal untuk memikat calon konsumen. By_kk 

juga memiliki strategi dalam mempromosikan produk-produk yang 

di jual. Dengan kemajuan jaman dan elektronik sekarang, By_kk  

memanfaatkan iklan melalui media sosial instagram. 

“Biasanya kalo iklan itu saya endors ke selebgram lokal dan 

teman-teman yang memiliki followers banyak. Kemudian 

artis-artis instagram seperti Awkarin, Sarah Gibson, 

Salmafina Sunan. Ya meskipun harga dari endors mereka itu 

lumayan mahal. Kemudian dari beberapa endors yang saya 

gunakan yang paling berpengaruh terhadap penjualanku itu 

dari endors Awkarin, ya meskipun biaya yang dikeluarkan 

jauh lebih mahal dari selebgram yang lainnya. Feedback-nya 

itu ke penjualan, orderan semakin ramai,banyak orang yang 

tahu By_kk. Jadi modal yang saya keuarkan untuk endors itu 

balik ke saya dengan orderan yang banyak.”11 
 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa online shop. 

By_kk hanya menggunakan iklan melalui media sosial instagram 

dengan cara endorsmet. Dengan endorsement mampu menarik 

banyak calon konsumen dari berbagai kalangan. 

 
10Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran(Jakarta:ERLANGGA,2008), 202.  
11 Lihat 01/W/17-X/2019. 
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b. Promosi Penjualan Online Shop By_kk 

Proomosi penjualan (sales promotion ) merupakan bahan inti 

dalam kampanye pemasara, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagai 

besar jangka pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian 

yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh 

konsumen atau perdagangan.12 Tujuannya adalah untuk 

mengakselerasikan penjualan dan mengumpulkan informasi 

pemasaran. 

“Untuk promosi penjualan kita lewat acara-acar yang kita 

buat dalam setiap tahunnya. Biasanya pada acara itu kita 

kasih potongan harga pada produk-produk tertentu. Dengan 

potongan harga itu membuat banyak konsumen ku datang 

dan membeli produk-produk yang di diskon. Cara 

menginformasikan bahwa disini ada potongan harga biasanya 

kita upload di instastory Dengan begitu banyak konsumenku 

tahu bahwa By_kk sedang ada sale besar dan potongan 

harga.”13 
 

Dapat disimpulkan bahwa, promosi penjualan yang 

dilakukan online shop By_kk melalui acara atau event yang 

diadakan oleh online shop By_kk. Dengan menurunkan harga pada 

sebagian produk yang dijual. Dengan begitu konsumen akan 

tertarik dan datang untuk membeli. 

 

 

 

 

 
12Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran(Jakarta: ERLANGGA,2008), 219. 
13 Lihat 01/W/17-X/2019. 
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c. Hubungan Masyarakat 

Hubunga masyarakat merupakan upaya komunikasi 

penyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, 

opini, keyakinan dan sikap dari berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut.  Hubungan masyarakat meliputi berbagai 

program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk 

individual perusahaan.14  

Meningkatnya pengguna public relation adalah suatu refleksi 

dari bentuk komunikasi yang memiliki kredibilitas yang tinggi. 

Banyak bentuk dan cara yang digunakan oleh public relation, 

diantaranya manajemen event, sponsorship dan melobi.15 Menurut 

Kiki selaku owner dari online shop By_kk mengatakan bahwa 

selama ini dalam menjalin hubungan dengan konsumen biasanya 

mengedepankan fast respon dari admin. Jadi pihak dari konsumen 

juga merasa nyaman berkomunikasi dengan admin kita.16 

d. Penjualan Personal  

Penjualan personal merupakan bentuk komunikasi 

interpersonal yang melibatkan aktivitas tatap muka yang dilakukan 

seorang individu yang mewakili sebuah organisasi atau badan usaha 

untuk mempengaruhi atau mengingatkan target  sasaran dalam 

 
14 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran(Jakarta: ERLANGGA,2008), 229. 
15Dian Sarastuti, “Strategi Komunikasi Pemasaran Online Produk Busana Muslim Queenova,” 

Jurnal Visi Komunikasi, Vol 6 (Mei 2017), 75. 
16 “Rizki Alvia Safitri,Wawancara,17 Oktober 2019” 
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melakukan pembelian.17 Penjualan personal juga memungkinkan 

semua jenis hubungan bermunculan, yang berawal dari hubungan 

penjualan hingga persahabatan. Tenaga penjual yang efektif selali 

berupaya untuk membangun hubungan jangka panjang. 

“Untuk penjualan personal itu pada awal-awal aku berjualan, 

jadi hijab yang aku jual itu pertama aku tawarkan ke teman-

teman sekelasku waktu kuliah dulu, kemudian ke mahasiswa 

beda kelas, dan ternyata feedback ke aku bagus, temen-temen 

suka dengan hijab aku dan dulu aku matok harga itu lebih 

murah dari yang lainnya. Kenapa aku matok harga murah 

karena aku pada waktu itu cari pelanggan dulu, terus kalo 

kira-kira sudah banyak yang tahu kalo aku jualan hijab, baru 

aku naikin harganya sedikit.”18 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penjualan 

personal hanya dilakukan pada awal penjualan dan hanya kepada 

teman-teman Kiki. Setelah menggunakan Instagram sebagai 

promosi, Kiki sudah tidak melakukan penjualan personal 

dikarenakan Kiki lebih fokus kepada promosi melalui media sosial 

Instagram.  

e. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung 

konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa 

kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. 

Pemasaran langsung dapat menggunakan sejumlah saluran untuk 

menjangkau calon pelanggan dan pelanggan perorangan, seperti 

surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, 

 
17 Dian Sarastuti, “Strategi Komunikasi Pemasaran Online Produk Busana Muslim Queenova,” 

Jurnal Visi Komunikasi, Vol 6 (Mei 2017), 74. 
18 Lihat 01/W/17-X/2019. 
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kios, situs Web, dan peralatan bergerak (Mobile). Mereka sering 

mencari respon terukur, umumnya pesanan pelanggan, melalui 

pemasaran pesanan langsung.19 

“Untuk pemasaran langsung aku menggunakan dua cara, 

yang pertama aku menggunakan media sosial instagram, 

yang kedua memanfaatkan kios atau toko yang saya buka. 

Untuk instagram aku mepromosikan barang-barangku dengan 

cara meng-upload barang yang ada dan barang-barang baru 

selain itu instastory untuk memberikan informasi kepada 

followers By_kk bahwa ada barang baru. Untuk toko 

biasanya aku juag instastory keadaan toko setiap harinya. 

Biasanya aku dalam satu hari tiga sampai empat kali 

menginformasikan keadaan toko. Alhamdulillah setiap hari 

itu pasti ramai orang yang datang ke toko ku.”20 

 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa online shop 

By_kk pemasaran langsung yang dilakukan  melalui media 

instagram dan toko. Dengan memanfaatkan fitur instastory pada 

instagram dapat menarik perhatian calon konsumen dengan 

banyaknya jumlah followers yang mencapai 141 ribu.  

f. Acara (Event) 

Acara (event) merupakan pengembangan publisitas yang 

mengacu pada pengadaan kegiatan organisasi yang sifatnya 

mendukung promosi, misalnya pensponsoran, mendukung acara 

yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam memanfaatkan acara, 

Kiki mengadakan event 4 kali dalam satu tahun, diantaranya pada 

tahun baru, hari raya idul fitri, hari kemerdekaan, dan hari jadi/ 

anniversary By_kk.  

 
19 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran(Jakarta: ERLANGGA,2008), 240. 
20 Lihat 01/W/17-X/2019. 
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“Setelah mengadakan event biasanya banyak sekali 

pengaruhnya ke penjualanku, karena setelah acara selesai 

masih banyak orang yang datang ke toko untuk membeli. 

Sehingga dengan acar itu banyak calon konsumen yang tahu 

bahwa aku jualan dengan harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan online shop lain. Selain itu juga aku 

bisa menarik banyak pelanggan, bisa menambah pelanggan 

dan menyenangkan orang banyak. Jadi event itu banyak 

manfaatnya buat aku. Kemudian untuk memberikan 

informasi bahwa ada event di By_kk biasanay aku membuat 

poster yang kemudian aku upload di akun By_kk. Karena 

jumlah followers banyak jadi informasi yang aku berikan itu 

cepat tersebar.”21 

 

Selain itu juga juga sering mensponsori kegiatan besar, 

seperti kegiatan hari jadi SMA 1 Ponorogo, kegiatan KKN di desa 

pulung, dan masih banyak lagi. Kiki menerima siapa saja yang  ingin 

mencari sponsor acara. 

“Aku sering menerima orang yang mencari dana untuk 

sponsor kegiatan. Karena saya mengetahui bagaimana 

susahnya mencari sponsor, panas-panas mencari sponsor,  

disini tidak pernah menolak proposal, meskipun kita 

memberi hanya sedikit kita pasti kasih karena kasihan dan 

saya pernah berada di posisi itu. Setelah itu mereka biasanya 

meminta logo dan dipasang pada poster kegiatan mereka. 

Dengan mensponsori kegiatan maka semakin banyak orang 

yang tahu online shopku.”22 
 

Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa event dan 

sponsor mempunyai keuntungan yang signifikan dalam menarik 

perhatian calon konsumen. Kiki menjelaskan bahwa dalam 

 
21 Ibid., 
22 Ibid., 



73 
 

 
 

menyelenggarakan event dan mensponsori kegiatan berdampak besar 

terhadap penjualan dan By_kk semakin banyak yang tahu.23 

B. Pemanfaatan Fitur Instagram 

Instagram merupakan salah satu media jejaring sosial yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pemasaran langsung. Melalui instagram, 

produk barang/jasa ditawarkan dengan meng-upload fot atau video singkat 

sehingga para calon konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang 

ditawarkan. 

Dalam aplikasi instagram, terdapat berbagai fitur-fitur yang 

ditawarkan, salah satu fitur yang sering digunakan adalah upload foto dan 

instastory. Dalam memanfaatkan fitur instagram, By_kk hanya 

menggunakan fitur instastory dan upload foto.  Instastory digunakan untuk 

menginformasikan produk baru, kondisi toko setiap harinya dan informasi 

lainnya.  

Adapun upload foto digunakan menarik konsumen dengan layout 

yang menarik. Selain itu foto-foto yang di-upload pada akun By_kk bisa 

menjadi katalog produk bagi para konsumen.  

 

 

 

 

 

 
23 Ibid., 
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C. Kelemahan dan Keunggual Online Shop By_kk 

1. Kelemahan Online Shop By_kk 

Memulai bisnis online dimulai dengan mengisi kebutuhan dan 

membangun kredibilitas, namun faktor-faktor yang membuat bisnis-

bisnis online sukses besar tidak hanya berhenti sampai disitu. 

Sebagian besar orang memulai bisnis online gagal terutama karena 

kesalahan dalam mempromosikan produk. Hal itulah yang terjadi pada 

setiap online shop, terutama online shop By_kk. Meskipun sudah 

memiliki nama besar, By_kk juga memiliki kelemahan-kelemahan 

seperti kualitas produk tidak sesuai dengan produk asli, Sebagai mana 

yang dijelaskan oleh konsumen Dwi Astutik: 

“Menurut saya kelemahan dari online shop By_kk itu pada 

produk. Pada postingan yang di upload di akun By_kk itu 

memang terlihat bagus, tetapi pada kenyataannya ketika saya 

datang ke toko ternyata produk tidak sesuai dengan gambar. 

Selain itu juga lokasi toko itu jauh dari kota, sehingga kita 

kalau mau membeli/ datang ke toko harus keluar dari kota, 

karena lokasinya jauh.”24 

 

Selain itu juga deskripsi dalam postingan terkadang kurang 

jelas sehingga membingungkan konsumen. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Ifada Tutianingrum sebagai konsumen: 

“Kadang itu deskripsi dari produk tidak ada dan kadang juga 

gambar yang di posting tidak sesuai dengan aslinya. Selain itu 

mereka tidak menampilkan prduk asli, tetapi menampilkan foto 

dari produk yang hampir sama dengan produk aslinya. Jadi 

postingan itu tidak real di toko. Selain itu kadang ada juga 

produk yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan 

olshop lainnya.”25 

 
24 Lihat 11/W/28-X/2019. 
25 Lihat 03/W/28-X/2019. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kelemahan 

By_kk adalah dari segi kualitas produk yang dipasarkan tidak sesuai 

dengan postingan yang di unggah, over informasi dimana unggahan 

produk sudah tidak tersedia. 

2. Keunggulan Online Shop By_kk 

Sosial media sekarang telah memiliki peran penting dalan 

strategi pemasaran bagi bisnis kecil maupun besar. Kini berbagi 

informasi kepada pengunjung atau followers bukan satu-satunya 

keuntungan menggunakan sosial media bagi sebuah bisnis. 

Bertambahnya jenis sosial media yang semakin bervariasi, mulai dari 

sosial media personal, blog, bahkan eComerce juga turut mendukung 

berkembangnya perjalanan bisnis tersebut. 

Dalam memanfaatkan instagram sebagai promosi, By_kk 

memiliki keunggulan pada tersampaikannya pesan penjual kepada 

para konsumen, di mana pada setiap postingan foto dapa dilihat oleh 

calon konsumen yang men-follow akun instagram By_kk. Pesan yang 

disampaikan yaitu harga pada produk By_kk terjangkau dibandingkan 

online shop lainnya, variasi produk yang bermacam-macam. Hal ini 

dilihat dari banyaknya konsumen yang membeli produk di online shop 

By_kk.  

“Kalau menurut aku, keunggulan instagram itu pada fitur-

fiturnya. Semua fitur sebenarnya bisa digunakan sebagai 

promosi, karena setiap fitur itu bisa mempermudah 

penyampaian pesan ke konsumen, tapi aku seringnya pakai 

fitur upload foto dan video, instastory, highlight. Hanya pakek 

itu aja aku udah bisa cari konsumen dan menarik konsumen 
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agar tertarik sama produkku. Selain itu juga follower By_kk 

kan banyak ya, nah aku juga memanfaatkan jumlah followers 

jadi setiap produk ku yang baru dapat dilihat sama followersku. 

Dan saat ini kan banyak orang-orang yang menggunakan 

aplikasi instagram, dan banyak juga yang memanfaatka untuk 

berjualan. Selain memanfaatkan fitur, aku juga bermain pada 

harga, di mana harga produkku itu di bawah harga online shop 

lainnya, jadi konsumen itu lebih tertarik sama produkku 

daripada produk dari online shop lain.”26 

 

Dalam memanfaatkan keunggulan bisnis online, By_kk 

mengendepankan harga yang terjangkau dikalangan konsumennya 

yang mayoritas merupakan anak-anak SMP, SMA dan Mahasiswa.  

Seperti halnya yang dikatakan oleh Zaimatul Millah yang merupakan 

konsumen dari By_kk 

“Keunggulan dari online shop By_kk itu dari segi harga. 

Mereka kadang menjual produk dengan harga murah dan 

kualitas yang bagus juga. Selain itu barang yang dijual up 

to date, mereka selalu menginformasikan produk-produk 

yang baru melalui instastory dan bervariasi dari olshop 

lainnya. Karena kalo ada barang yang lebih murah 

dibandingkan dengan toko lain itu pasti banyak yang datang 

dan membeli.”27 
 

Selain itu  toko yang nyaman juga menjadikan By_kk 

mendapat kesan tersendiri dari konsumen. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Desi Rahmawati salah satu konsumen: 

“Menurut saya tempatnya nyaman, kemudian variasi barang 

berbeda dari olshop lainnya. Kemudian pelayanan kasir 

termasuk ramah, barang yang dijual termasuk modis dan 

mrupakan olshop terpeecaya menurut saya.”28 

 

 
26 Lihat 01/W/17-X/2019. 
27 Lihat 10/W/28-X/2019. 
28 Lihat 05/W/28-X/2019. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keunggulan 

yang ada pada online shop By_kk terletak pada tersampaikannya 

pesan kepada konsumen tentang produk yang dipasarkan dan harga 

yang terjangkau dan variasi produk yang ditawarkan. Hal inilah yang 

membuat konsumen tertarik dengan online shop By_kk, karena 

kebanyakan konsumen menginginkan harga terjangkau dan dengan 

kualitas yang bagus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai “Pemanfaatan Instagram Sebagai 

Media Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Owner Obline Shop By_Kk) 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media instagram 

yang digunakan oleh owner online shop By_kk melalui promosi 

pada aplikasi instagram. Dari beragam fitur pendukun bawaan 

instagram, fitur yang paling sering digunakan adalah fitur upload 

foto instastory dan Highlights Story. Dalam fitur instastory, Kiki 

menggunakannya untuk menginformasikan produk yang terbaru dan 

situasi toko setiap harinya. Sedangkan untuk upload foto Kiki 

menggunakan untuk memposting produk-produk baru dengan layout 

yang menarik. Highlights Story digunakan untuk memberikan 

informasi penting seperti cara pemesanan online, petunjuk lokasi 

toko, alamat shopee dan lainnya. Fitur yang digunakan ini dirasa 

sangat efektif dan membantu dalam proses promosi produk By_kk, 

karena bisa menyampaikan pesan langsung kepada konsumen. 

Dengan memanfaatkan jumlah follower yang mencapai 141 ribu 

memudahkan Kiki dalam mempromosikan produk.  
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2. Keunggulan dari online shop By_kk  dari pada online shop lainnya 

terletak pada tersampaikannya pesan kepada konsumendengan 

menggunakan fitur-fituryang ada pada instagram, harga dan up to 

date produk pada setiap variasi produk. Dengan harga yang miring 

daripada online shop lain membuat konsumen datang dan membeli 

produk di By_kk, meskipun selisih dari online shop lain sedikit. 

Kelemahan dari online shop By_kk terletak pada kualitas produk 

yang tidak sesuai dengan produk asli, selain itu over informasi 

dimana produk yang di unggah tidak tersedia.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis 

peroleh selama melakukan penelitia, maka peneliti mengajuka beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan instagram sebagai media komunikasi pemasaran sudah 

tepat, penggunaan fitur dari instagram juga sudah tepat. Tetapi sangat 

disayangkan postingan produk yang tidak sesuai dengan produk asli 

menyebabkan konsumen bingung. Oleh karena itu, peneliti 

menyarankan pada setiap postingan produk diharapkan menggunakan 

foto/gambar asli dari produk tersebut.  

2. Saran untuk para pebisnis online yang menggunakan media sosial 

instagram sebagai media promosi. Pada era yang seba digital ini 

sebaiknya lebih bijak dalam memilih media yang akan dijadikan 

media pemasaran online. Oleh karena itu para pebisnis online  harus 
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mengetahui bagaimana langkah pemilihan media yang tepat sehingga 

promosi dapat berjalan sesuai keinginan. Karena media sosial yang 

tepat akan mempengaruhi bagimana sebuah produk dikenal atau 

tidaknya oleh para pengguna media sosial lainnya. 
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