
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Persaingan pasar kini semakin ketat, banyaknya orang yang 

membuka sebuah usaha membuat pelaku pasar harus bisa memasarkan 

produknya dengan baik agar dapat tetap bertahan di persaingan pasar yang 

semakin ketat. Pelaku pasar dituntut untuk untuk memahami dan mampu 

memanfaatkan fenomena yang terjadi dalam perkembangan pemasaran 

yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah fenomena online shopping. 

Perkembangan teknologi khususnya internet kini telah merubah cara 

interaksi dalam komunikasi pemasaran dari face to face (konvensional) 

menjadi screen to face (internet marketing).Bagi konsumen yang ingin 

memenuhi kebutuhan tetapi tidak punya waktu karena sibuk dengan 

aktivitasnya dapat dipenuhi hanya dengan sekedar belanja online.   

Hal ini disebabkan karena peningkatan pengguna internet serta 

pengguna akun media sosial di Indonesia yang berdampak pada 

peningkatan minat belanja secara online (Nisaputra, 2013). Dimana salah 

satunya ada salah satunya adalah media sosial yang kemudian digunakan 

oleh para pelaku bisnis online shopping agar bisa di manfaatkan sebagai 
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salah satu sarana untuk mempromosikan barangnya. Sosial media adalah 

teknologi yang mobile dan berbasis web yang mendorong interaksi 

diantara pihak-pihak yang menggunakannya (Agus Hermawan, 2012: 

226). Sosial media secara umum bisa di artikan sebagai situs yang 

menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara 

online. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk 

bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, karena dengan media sosial 

manusia dimungkinkan untuk dapat berkomunikasi satu sama lain 

dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak 

mereka. Dengan media sosial, seseorang dapat mengetahui kabar teman, 

saudara, keluarga dengan cepat, bahkan komunikasi secara face to face 

dapat dilakukan tanpa harus bertemu. 

Media sosial merupakan salah satu trend yang muncul seiring 

berkembangnya teknologi dan inovasi di internet, Media sosial kini 

memiliki pengaruh yang luar biasa tidak hanya bagaimana kita 

berkomunikasi, melainkan berbagai aspek seperti 

politik,ekonomi,sosial,budaya. Media Sosial adalah medium di internet 

yang memungkinkan pengguna berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

maupun berkomunikasi dengan pengguna yang lain, dan membentuk 

ikatan sosial secara virtual (M.Si,Dr. Rulli Nasrullah, 2017: 13). Awal 

mula kemunculan media sosial ini bermula dengan adanya situs Friendster, 

media sosial ini merupakan situs pertemanan virtual kala itu yang dapat 

menghubungkan komunikasi antar personal jarak jauh. Namun, pergeseran 
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pemasaran via online ini baru dirasakan ketika munculnya Facebook yang 

mulai menggeser kepopuleran Friendster. Dalam perkembangannya, jenis 

media sosial tidak berhenti di situ saja. Twitter pun muncul menggeser 

fungsi Facebook sebagai media komunikasi online. Dan kini Instagram 

diminati masyarakat Indonesia sebagai salah satu akun media sosial yang 

memiliki kegunaan visual seperti foto dan video. Trend Instagram di 

Indonesia membuat jumlah pengguna aktif di Instagram terus meningkat 

dari tahun 2013 (teknojurnal.co). Instagram adalah aplikasi berbagi foto 

dan video pendek, ini juga sebuah jejaring sosial. Seperti Twitter, 

Instagram juga berteman dengan cara mengikuti akun atau yang biasa 

disebut followers. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur edit foto 

dengan berbagai macam efek yang dapat mempercantik foto Anda. 

Aplikasi ini mulai dirilis dan berkembang pada iOS. Lalu melihat 

perkembangan penggunaan smartphone phone Android yang terus 

meningkat, maka Instagram pun mulai muncul di Android sekitar pada 

tahun 2013 dan terus muncul pada smartphone Windows. Pengguna 

aplikasi Instagram ini penggunanya terus meningkat pada saat ini, 

Indonesia adalah pengguna Instagram ketiga terbesar di Dunia. Sekitar 70 

juta lebih pengguna smartphone di Indonesia adalah pengguna Instagram  

(id.technisia.com). 

Instagram disusun dari dua kata, yaitu “Insta” dan “Gram”. Arti 

dari kata pertama diambil dari istilah “Instan” atau serba cepat atau 

mudah. Namun dalam sejarah penggunaan kamera foto, istilah “Instan” 
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merupakan sebutan lain dari kamera Polaroid. Yaitu jenis kamera yang 

bisa langsung mencetak foto beberapa saat setelah membidik objek. 

Sedangkan kata “Gram” diambil dari “Telegram” yang maknanya 

dikaitkan sebagai media pengirim informasi yang sangat cepat. Dari 

penggunaan dua kata tersebut, kita jadi semakin memahami arti dan fungsi 

sebenarnya dari Instagram. Instagram merupakan media untuk membuat 

foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Instagram 

adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri 

(Frommer, Dan: 2010).  

Media sosial Instagram dapat digunakan oleh semua kalangan, baik 

kalangan muda maupun tua karena Instagram di buat agar bisa saling 

berbagi foto dan video mereka kepada oranglain sehingga oranglain dapat 

melihat apa yang mereka bagikan. Sistem sosial di dalam Instagram adalah 

dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut 

Instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna 

Instagram sendiri dapat terjalin dan semakin berjalannya waktu, Instagram 

terus berkembang kegunaannya. Instagram kini dapat menjadi tempat 

untuk publikasi organisasi, publikasi kegiatan, maupun media promosi. 

Hal tersebut karena kecenderungan para pengguna internet yang lebih 

tertarik pada bahasa visual (www.dumetdevelopment.com). Daripada 

media sosial lainnya, Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk 
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komunikasi melalui gambar atau foto. Ketika bahasa visual mendominasi 

dunia internet, dari situlah para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang 

yang ada di depan mata. Apabila menggunakan transportasi umum akan 

mengalami hambatan, yaitu waktu.  Ketika anak berangkat pagi belum 

tentu tiba disekolah tepat waktu karena kebanyakan transportasi umum 

lebih mengutamakan untuk mengejar target penumpang dibandingkan 

kepentingan pribadi para penumpang. Hal ini menjadi suatu permasalahan 

anak sekolah ketika menggunakan alat transportasi umum. Maka dari itu 

transportasi umum tidak sesuai dengan kebutuhan anak sekolah yang lebih 

mengutamakan kedisiplinan waktu karena memiliki patokan jam masuk 

sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dengan begitu orang tua 

murid berharap anaknya berada dalam antar jemput sekolah yang selalu 

tepat waktu.  

Menurut  Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008: 237), pemasaran 

online merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memasarkan produk maupun pelayanan serta membangun hubungan 

dengan pelanggan melalui internet. Pembelian online itu bersifat interaktif 

dan segera, karena pembeli dapat berinteraksi dengan situs penjual untuk 

mencari informasi dan kemudian melakukan pemesanan di tempat 

sehingga kita tak perlu lagi menuju ke toko tersebut untuk membeli barang 

yang kita inginkan melainkan kita bisa membelinya dimanapun dan 

kapanpun kita ingin membelinya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini 

beberapa orang nyaman berbelanja secara online karena dapat diakses 
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dengan mudah. Sehingga merangsang para perusahaan dan penyedia iklan 

untuk berlomba-lomba memasarkan produknya pada media sosial ini. 

Dengan keunggulannya yang dapat membagikan postingan ke Facebook, 

Twitter dan sosial media lainnya yang berpotensi menyebabkan adanya 

suatu viral advertising. Instagram kemudian dimanfaatkan sebagai peluang 

bisnis bagi para penggunanya khususnya dalam hal online marketing. 

Pelaku bisnis memanfaatkan trend jejaring sosial yang sedang populer di 

Indonesia  dan membuat akun untuk menjualkan produk mereka atau 

online shop di Instagram, karena Instagram dapat membantu para pelaku 

bisnis online atau online shop dapat membagikan foto produk yang mereka 

jual ke para pengguna Instagram. Selain itu Instagram juga memudahkan 

komunikasi yang terjalin atara penjual dan pembeli karena mereka dapat 

saling melakukan komentar pada foto yang di bagikan di Instagram. 

Kehadiran sosial media di jaman modern seperti sekarang ini telah 

membawa banyak perubahan untuk dunia komunikasi. Sosial media tidak 

hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk 

mencari teman, berbagi foto bahkan sebagai sarana promosi bagi suatu 

bisnis toko online. Media sosial juga adalah alat yang telah tersedia 

sebagai sarana untuk meningkatkan target penjualan dan bisa juga sebagai 

sarana untuk mengetahui jangkauan dari semua kegiatan promosi yang 

dilakukan. Semua hal yang menguntungkan bisa saja terwujud, asalkan 

para pelaku usaha toko online bisa memanfaatkan media sosial dengan 
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cara dan aturan yang tepat agar bisa menjalankan perannya sebagai tempat 

dan alat yang tepat untuk promosi dengan efektif. 

 

Tabel 1.1 Cara Promosi Di Berbagai Media Sosial 

 

No Media Sosial Cara Promosi 

1 Facebook 1. Membagikan tautan 

postingan 

2. Membuat album 

untuk catalog foto 

produk 

2 Twitter Me-mention dengan 

melampirkan foto 

3 Instagram 1. Mem-posting foto 

2. Mem-posting video 

 

4 Youtube 1. Meng-upload video 

5 Snapchat 1. Meng-upload video 

pendek 

                Sumber : Data primer yang di olah (2016) 

 

Dari tabel perbandingan di atas maka terlihat Instagram merupakan 

media promosi yang paling mudah untuk para pelaku bisnis pada media 

sosial. Karena cara menggunakan sosial media Instagram cukup mudah 

karena pelaku bisnis dengan membuka akun, mengupload gambar yang 

disertai dengan deskripsi produk. Dengan begitu para pengunjung sudah 

bisa melihat produk yang Anda tawarkan melalui gambar tersebut. 
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Berdasarkan survei yang dilakukan oleh JakPat, ternyata lebih dari 

setengah pengguna Instagram di Indonesia mem-follow akun online shop. 

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 56,2% responden mengatakan “Ya” 

saat ditanya apakah mereka mem-follow akun online shop di Instagram. 

Mayoritas, mereka mem-follow akun online shop yang berjualan pakaian 

dan aksesorisnya. Berikut adalah data lengkap hasil survei dari JakPat 

seperti dikutip dari CAMIA.  

Tabel 1.2 Diagram Survei Terhadap Pengguna Instagram pada 

Usia 18-35 tahun untuk Mengetahui Tipe Akun yang di Follow oleh 

pengguna di Instagram 

 

Sumber : Survei Jakpat Januari 2016 

 

Responden dalam survei ini sebagian besar adalah anak muda, 

yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Artinya, online shop mulai 

berpikir untuk menggunakan Instagram sebagai salah satu media 

promosinya. JakPat juga mengungkapkan dalam survei tersebut, bahwa 
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hampir 7 dari 10 orang yang menggunakan Instagram rupanya rutin 

membuka akun mereka, minimal sekali dalam seminggu.   

SFS di anggap cara termudah karena SFS merupakan cara promosi 

di Instagram yang tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak di 

bandingkan dengan promosi lain yang ada.SFS merupakan sebuah 

aktivitas untuk saling mempromosikan produk melalui akun Instagram 

satu dengan lainnya. SFS tersebut digunakan sebagai salah satu strategi 

komunikasi pemasaran yang banyak digunakan online shop saat ini di 

Indonesia (Avicenna, 2014: 928). SFS merupakan kepanjangan dari 

Shoutout For Shoutout, yaitu saling mempromosikan sesama online shop 

di Instagram. Biasanya jika seorang seller mempunyai barang dagangan 

yang berbeda dengan seller lainnya, seller-seller tersebut akan saling 

mempromosikan dagangan mereka (startupbisnis.com). Shoutout For 

Shoutout di lakukan dengan cara online shop A menyiapkan foto dan 

keterangan foto yang menarik agar bisa di unggah di online shop B.Setelah 

itu online shop A akan memberikan foto dan keterangan foto kepada 

online shop B. Kemudian online shop B mengunggah foto dan  keterangan 

foto online shop A di akun Instagram online shop B. Dan hal itu juga di 

lakukan sebaliknya. Oleh karena itu SFS (Shoutout for Shoutout) 

merupakan hal yang menarik untuk saya teliti karena SFS media iklan di 

Instagram yang paling banyak di gunakan oleh online shop di Instagram 

dalam mempromosikan produk yang di jual atau di tawarkan. 
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Dari penjelasan diatas, oleh karna itu maka di perlukan adanya 

penelitian tentang  Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram 

Untuk Meningkatkan Penjualan Kategori Produk Kebutuhan Perempuan 

(Studi Kasus terhadap pemilik Online Shop di Instagram). 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

 

SFS merupakan kegiatan promosi di instagram yang menggunakan 

foto dan caption sebagai bentuk promosi produk yang dijual agar bisa 

menaikkan jumlah follower, dan tanpa adanya foto dan caption maka SFS 

tidak akan bisa dilakukan. Penggunaan foto merupakan hal yang 

terpenting karena tanpa adanya foto pelaku bisnis tidak bisa mem-posting 

sesuatu di Instagram, sedangkan Instagram merupakan media sosial yang 

berkonsep seperti galeri foto. Dan iklan SFS akan mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk yang di tawarkan oleh online shop yang 

melakukan iklan SFS tersebut, maka dari itu peneliti memilih untuk  

melakukan penelitian tentang Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Kategori Kebutuhan 

Perempuan (Studi Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di Instagram). 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah Penggunaan SFS (Shoutout for Shoutout) di 

Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Online Shop di Instagram 

Kategori Produk Kebutuhan Perempuan (Studi Kasus Terhadap 

Pemilik Online Shop di Instagram)? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui perkembangan 

dunia bisnis online khususnya yang ada di Instagram dan untuk 

memanfaatkan perkembangan dunia bisnis online di Instagram yang 

menjadi trend. 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui apakah Penggunaan SFS (Shoutout for 

Shoutout) di Instagram Untuk Meningkatkan Penjualan Online Shop 

di Instagram Kategori Produk  Kebutuhan  Perempuan (Studi Kasus 

Terhadap Pemilik Online Shop di Instagram). 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini: 
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a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui apakah Penggunaan 

SFS (Shoutout for Shoutout) di Instagram Untuk Meningkatkan 

Penjualan Online Shop di Instagram Kategori Produk Kebutuhan 

Perempuan (Studi Kasus Terhadap Pemilik Online Shop di 

Instagram). 

 

b. Bagi pemilik Online Shop 

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 

online shop yang belum melakukan promosi dengan SFS (Shoutout 

for Shoutout) di Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




