
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring dengan berkembangnya zaman membuat teknologi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dan mempengaruhi keseharian setiap lini 

kehidupan, terkhususnya dalam dunia bisnis. Adanya perkembangan teknologi 

dan informasi yang begitu cepat sekarang ini, banyak perusahaan kini 

memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnisnya, agar dapat memenuhi 

kebutuhan orang – orang saat ini yang sangat menginginkan informasi dan 

hiburan. 

Perusahaan perlu mencari langkah bagaimana cara yang efisien dan 

efektif bagi perusahaannya guna mencapai tujuan dari perusahaan, selain itu 

perusahaan juga harus mampu mengkomunikasikan proposisi nilai perusahaan 

kepada pelanggan. Penting juga bagi perusahaan dalam membangun dan 

mempertahankan berbagai jenis hubungan kepada pelanggan agar terjalin 

hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan.1 Banyak 

sarana yang dapat dilakukan dalam memasarkan barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan dengan melakukan promosi penjualan (sales 

promotion), penjualan langsung (direct marketing), penjualan personal (personal 

selling), hubungan masyarakat (public relation), dan periklanan (advertising). 

Seluruh bauran promosi tersebut harus dapat diintegrasikan oleh perusahaan 

                                                
1 Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. Prinsip-Prinsip Pemasaran edisi 12 jilid 2. 2008. Jakarta. Erlangga 
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dengan tepat agar tercipta konsep pemasaran yang efektif dan efisien. Ada 

banyak definisi mengenai internet, diantaranya adalah sebagai berikut. 

 Ahmadi dan Hermawan mendefinisikan internet sebagai jaringan 

komunikasi. global yang menghubungkan seluruh satuan komputer yang ada di 

dunia, meskipun ditempat yang berbeda dengan sistem operasi dan mesin yang 

berbeda.2 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet 

adalah sistem jaringan internet yang saling terhubung secara global dengan 

menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat 

di seluruh dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan 

komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas 

komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui satelit. Pernyataan tersebut 

memungkinkan orang-orang atau perusahaan – perusahaan di seluruh dunia 

saling terhubung untuk sekedar berkomunikasi, menemukan informasi, melihat 

hiburan atau melakukan transaksi jual beli tanpa dibatasi ruang dan waktu.  

Gambar 1.1 Top 25 countries, Ranked by Internet Users 

Sumber: www.eMarketer.com 

                                                
2 Ahmadi dan Hermawan. 2013. E-Business & E-Commerce. Yogyakarta: Andi. hal.8. 
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Berdasarkan data dari website eMarketer dapat dilihat bahwa Indonesia 

menduduki peringkat ke 6 dengan jumlah pengguna internet terbesar di seluruh 

dunia setelah China, US, India, Brazil dan Japan. Perkembangan teknologi 

internet berbanding lurus dengan munculnya berbagai macam fasilitas untuk 

mengakses berbagai informasi. Salah satu perkembangan dari internet adalah 

digunakan sebagai media sosial. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad 

Lutfi “peningkatan inovasi dalam bidang promosi harus terus dilakukan. Salah 

satu inovasi sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan promosi 

adalah dengan melakukan promosi interaktif lewat fenomena penyampaian 

pesan di media sosial”.3 

Media sosial merupakan bagian dari media massa model terkini, yang 

dapat diartikan suatu media yang difasilitasi internet atau media online. Media 

sosial merupakan platform yang efektif untuk melakukan pemasaran pada masa 

ini. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (Ramadhan:2017)4, Media sosial 

merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, 

dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan. Salah satu media 

sosial yang banyak digunakan belakangan ini di Indonesia adalah Instagarm. 

Perkembangan Instagram ini terus mengalami pertumbuhan yang 

signifikan hingga tahun 2020 pengguna aktif aplikasi Instagram di Indonesia 

mencapai 63.000.000 akun. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

                                                
3 Natisha Andarningtyas. Mendag Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan UMKM. 9 

Februari 2021. Internet. Online. 10 Mei 2021. https://www.antaranews.com/berita/1989836/mendag-
dorong-pemanfaatan-teknologi-untuk-pengembangan-umkm   
4 Fadli Harisa Ramadhan. Pemanfaatan Media Sosial Instagram Akun @mr.creampuff Sebagai Promosi 
Dalam Meningkatkan Penjualan. 17 Oktober 2017. Internet. Online. 10 Mei 2021. 
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/16339  

https://www.antaranews.com/berita/1989836/mendag-dorong-pemanfaatan-teknologi-untuk-pengembangan-umkm
https://www.antaranews.com/berita/1989836/mendag-dorong-pemanfaatan-teknologi-untuk-pengembangan-umkm
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/16339
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(Kemenkominfo) mengungkapkan 63 juta penduduk Indonesia pengguna 

internet. Dari angka tersebut dapat disimpulkan 95% penggunanya 

menggunakan layanan jejaring sosial.5 Melihat jumlah pengguna yang terus 

bertambah, Instagram menjadi salah satu media sosial yang akhirnya dijadikan 

oleh beberapa perusahaan sebagai sarana pemasaran online dari produk 

mereka atau membuat perusahaan mereka lebih dekat dengan konsumennya. 

Menurut Puguh dalam jurnalnya menyatakan “Instagram sebagai media sosial 

merupakan sebuah media yang sangat efektif untuk promosi penjualan, karena 

yang saya amati masyarakat lebih banyak memasarkan produknya di media 

sosial Instagram yang menurut mereka sangat mudah dan merupakan media 

sosial yang saat ini sedang booming. Dengan begitu ketika masyarakat 

memasarkan produk di sosial media Instagram merupakan cara yang tepat 

dalam melakukan pemasaran barang/jasa”.6 Berikut adalah data perkembangan 

jumlah pengguna Instagram di tahun 2020 menurut Hootsuite (We are Social). 

                                                
5 Admin. Kominfo: Pengguna Internet 63 juta orang di Indonesia. 13 November 2020. Online. Internet. 4 
april. 2021. 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+
juta+orang/0/berita_satker  
6 Puguh Kurniawan. Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada 
Batik Burneh dalam journal trunojoyo. Vol 11 No 2.  23 Maret 2017. Internet. Online. 31 Maret 2021. 
https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker
https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/view/3533
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Gambar 1.2 Pengguna Instagram Indonesia 2020 

Sumber: https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/  

 

Dari survei di atas membuat Indonesia merupakan negara dengan 

pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Dari 700 juta pengguna aktif 

bulanan atau monthly active user (MAU) secara global, 45 juta akun aktif setiap 

bulan diantaranya berasal dari Indonesia. Country Head Facebook Indonesia Sri 

Widowati menyatakan “orang Indonesia sangat aktif di Instagram. para artis, 

konten kreator, sampai pebisnis benar-benar memaksimalkan manfaat 

Instagram.7  

Pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni yang 

dikomunikasikan dan diapresiasi oleh masyarakat.8 Namun dalam 

perkembangannya pameran kini tidak hanya sebagai wadah memamerkan karya 

seni bagi perupa saja, pameran kini juga dapat dijadikan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli produk secara fisik. Pameran sekarang bidang bisnis yang 

                                                
7 Fatimah Kartini Bohang. Indonesia, Pengguna Instagram Terbesar se-Asia Pasifik. 27 Juli 2017. Internet. 

Online. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/mankom/article/view/11723  
8 Rashid Bin Tansi, ABD. Aziz Ahmad, Pangeran Paita Yunus. Manajemen Pelaksanaan Pameran Studi 
Kasus mahasiswa Pendidikan Seni rupa Universitas Muhammadiyah Makassar. 13 september 2008. 
Internet. Online. 10 mei 2021. http://eprints.unm.ac.id/11877/1/JURNAL%20PENELITIAN.pdf  

https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/mankom/article/view/11723
http://eprints.unm.ac.id/11877/1/JURNAL%20PENELITIAN.pdf
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banyak diminati orang untuk sekedar mencari barang ataupun hiburan. Pameran 

merupakan salah satu sektor penting dari industri pariwisata yang terfokus pada 

aspek non-leisure tourism terutama pada bisnis, pameran sebagai kegiatan 

bisnis yang memiliki pengaruh besar dalam geraknya roda ekonomi dalam suatu 

daerah.9 Menurut Oxford Economic 2018 sektor bisnis event Indonesia 

menduduki urutan ke 17, dengan Direct Spending US$6,3 miliar, Direct GDP$3,9 

miliar, Average Spending per participant US$296, Total Participant 21,4 juta dan 

Direct Jobs 104.000 orang.10 Dari data tersebut, Industri MICE, khususnya 

pameran setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah, mutu maupun 

perusahaan penyelenggara dilihat dari tahun 2017 tumbuh sebanyak 14% 

mencapai 367 pameran tiap bulannya. 

Kesuksesan pada setiap pameran tidak jauh dari promosi yang dilakukan 

perusahaan. Promosi merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaran 

pameran, karena promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran dari 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan pasar, dan selain itu promosi juga 

digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian atau penggunaan jasa suatu perusahaan. Pada sebuah pameran 

banyak strategi promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya 

strategi promosi penggunaan media sosial untuk mempromosikan pameran. 

Menurut Arum “promosi menggunakan media sosial itu gampang diakses dimana 

saja dan kapan saja, setiap hari handphone dibawa kemana-mana dan selalu up 

                                                
9 Sakana, Imam. Strategi Pemilihan Media Partner Dan Influencer Dalam Penyelenggaraan Pameran 

CRAFINA 2019. 2 Desember 2020. Internet Online. 10 Mei 2021. 
http://jurnal.pnj.ac.id/index.php/bis/article/view/3668/2109  
10 Ibid. hal.3 

http://jurnal.pnj.ac.id/index.php/bis/article/view/3668/2109
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date. Dapat promosi tidak berbayar dan lebih luas untuk market sharenya. Jadi 

promosi melalui media sosial internet itu sangat efektif”11. Hal tersebut membuat 

penggunaan media sosial dapat memperluas jangkauan publikasi pameran agar 

tercapai target audiens dan dapat bersaing dengan pameran lain. 

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa media sosial sekarang ini 

menjadi salah satu aspek yang berperan penting sebagai alat promosi, dengan 

adanya kemudahan mengakses internet, kehadiran sosial media sebagai alat 

promosi telah membawa banyak perubahan untuk dunia pemasaran terutama 

dibidang pemasaran. Sosial media belakangan ini tidak hanya sebagai alat 

komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi bagi suatu 

perusahaan. 

Namun di tahun 2020 tengah terjadi wabah pandemi corona yang sedang 

melanda dunia, dengan adanya fenomena tersebut, maka pemerintah di seluruh 

negara termasuk Indonesia membatasi adanya pertemuan atau perkumpulan 

manusia, aktivitas manusia sehingga banyak negara menerapkan sistem 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan perekonomian 

lesu secara global. Pandemi membuat kegiatan sehari-hari masyarakat lebih 

banyak dihabiskan di rumah. Instagram sebagai media sosial terbesar keempat 

di dunia mengalami lonjakan 79% penggunaan.12 Sejalan dengan melonjaknya 

penggunaan dan unggahan Instagram per harinya, menarik jika penulis 

                                                
11 Arum Wahyuni Probohastuti. Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. 2 Oktober 2017. Online. 

Internet. 10 Mei 2021.  https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/4456  
12 Qholiva Yuni Fadilla. “Tren Konten Instagram Selama Masa Karantina Pandemi COVID-19 di Indonesia. 
Jurnal Ultimacomm. Vol.12. No. 2. Desember 2020. Internet. Online. 31 Maret 2021. 
http://ejunal.umn.ac.id/article/view  

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/4456
http://ejunal.umn.ac.id/article/view
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membahas bagaimana pemanfaatan penggunaan fitur Instagram melalui konten-

konten yang diunggah untuk mempromosikan suatu pameran di platform ini.  

Untuk menyelamatkan roda ekonomi negara pemerintah Indonesia pada 

tanggal 1 juni memberlakukan kebijakan New Normal bagi seluruh bidang usaha 

termasuk pariwisata dan industri kreatif pameran.13 Hal itu menjadi harapan bagi 

beberapa sektor pameran unggulan misalnya properti, kerajinan, otomotif dan 

fashion untuk tetap mengadakan pameran tahunannya. Salah satu MICE yang 

memulai menyelenggarakan pameran di masa pandemi pada sektor fashion di 

kota Semarang adalah Semarang Hijab & Expo (SHE) yang dikelola oleh 

Imperium MICE Management yang sudah menyelenggarakan 3 kali pameran 

dan berkomitmen untuk terus menyelenggarakan pameran ini di setiap tahun. 

Pada tahun ketiga ini Semarang Hijab & Expo melakukan inovasi untuk 

menarik kembali audience agar hadir, serta membangunkan daya beli 

masyarakat pada pameran tahunan ini dan mematuhi protokol Kesehatan 5M 

dan konsep pameran yang berbeda. Pada pameran Semarang Hijab & Expo 

2020 selain menerapkan protokol kesehatan Semarang Hijab & Expo (SHE) 

membawa konsep festival makanan kedalam pameran ini. Kolaborasi yang 

cukup unik bagi pameran yang memiliki konsep kental dengan pameran fashion 

serta membutuhkan upaya promosi untuk pengenalan kepada konsumen 

ataupun audience yang sudah dikenal SHE sebagai pameran fashion. 

Maka dari itu Semarang Hijab & Expo menggunakan Instagram sebagai 

sarana promosi, Melalui akun resmi Imperium MICE Management 

                                                
13 Cantika Adinda Putri. Ini Alasan New Normal 'Wajib' Dilakukan di RI pada 1 Juni. 18 Mei 2020. Internet. 
Online 10 Mei 2021. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518093037-4-159138/ini-alasan-new-
normal-wajib-dilakukan-di-ri-pada-1-juni  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518093037-4-159138/ini-alasan-new-normal-wajib-dilakukan-di-ri-pada-1-juni
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518093037-4-159138/ini-alasan-new-normal-wajib-dilakukan-di-ri-pada-1-juni
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@promotor_imperium_indonesia selaku Event Organizer. Pameran, Semarang 

Hijab & Expo melakukan promosi dengan memberikan informasi yang berkaitan 

dengan pameran yang sedang dijalankan selama masa peralihan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Era New Normal, keadaan lokasi pameran 

berlangsung, maupun kegiatan – kegiatan selama pameran berlangsung. 

Pameran SHE merupakan pameran muslim pertama yang diselenggarakan di 

kota Semarang, sejalan dengan Visi dan Misi yang dimiliki Imperium MICE 

Management untuk menyiarkan agama muslim dan memberdayakan UMKM 

sekitar. Semarang Hijab & Expo menggunakan gaya yang berbeda agar dapat 

diterima dengan baik oleh khalayak umum. Berawal dari tahun 2018 

mencetuskan pameran fashion khusus bernuansa islam, pameran ini 

didedikasikan untuk sahabat Muslimah yang seringkali kesulitan mencari fashion 

yang modis terkini namun sesuai dengan kaidah muslim. Semarang Hijab & Expo 

menjadi wadah bagi para produsen – produsen butik atau aksesoris lokal fashion 

muslimah untuk bertemu calon konsumen pada satu tempat, pada pameran ini 

calon konsumen dapat menemukan lebih dari 60 tenant fashion muslim dari 

berbagai macam daerah seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Pekalongan, 

Makassar, Jogja, Aceh dan Padang. 

Akun @promotor_imperium_indonesia kini memiliki 1.009 followers dan 

1.193 unggahan (per tanggal 4 Maret 2021). Dengan adanya fakta dan data yang 

sudah penulis jabarkan di atas, maka fokus penelitian ini kepada salah satu 

bidang usaha yang menjadikan instagram sebagai media promosi yaitu. Penulis 

tertarik melakukan penelitian pada SEMARANG HIJAB & EXPO dikarenakan 

pameran tersebut menggunakan Instagram sebagai sarana promosi dalam 



10 
 

melaksanakan pameran, dimana berlangsung saat pandemi yang membuat 

terbatasnya ruang gerak Semarang Hijab & Expo dalam melakukan kegiatannya. 

Penelitian ini nantinya akan membuat kita lebih memahami tentang bagaimana 

penerapan Instagram sebagai media promosi Semarang Hijab & Expo di masa 

pandemi Covid 2019.  Penelitian ini diajukan dengan judul “PEMANFAATAN 

INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI SEMARANG HIJAB & EXPO” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan 

rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana Pemanfaatan Instagram sebagai 

media promosi pada pameran Semarang Hijab & Expo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Instagram sebagai media 

komunikasi dalam mempromosi pameran Semarang Hijab & Expo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sumbangan 

kajian dalam ilmu komunikasi, pada komunikasi pendidikan, khususnya 

Pemanfaatan media sosial khususnya Instagram sebagai Media 

Promosi Semarang Hijab & Expo yang telah dilakukan oleh Semarang 
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Hijab & Expo. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

referensi untuk meningkatkan penelitian yang akan mendatang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta 

masukan bagi pengguna media sosial guna melakukan promosi bisnis 

terkhususnya media sosial Instagram. 

 

1.5 Kerangka Berpikir 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

Sumber: Olahan Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Media Sosial - Instagram 

Promosi 

Pemanfaatan Instagram sebagai Media Promosi Pameran Semarang Hijab & Expo 

Promosi 
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1.6 Tatakala Penelitian 
 

No Kegiatan Maret - 

April 2020 

Mei 2020 Juli 2020 -

Februari 

2021 

Maret – 

April 2021 

1. Pembuatan 

Proposal 

                

2. Seminar 

Proposal 

                

3. Pembuatan 

Skripsi 

                

4. SIdang 

Skripsi 

                

5. Revisi                 

 
Tabel 1.1 Tatakala Penelitian 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 

Bab I berisikan pendahuluan. Di dalam bab ini akan menjelaskan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat 

penelitian, menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan, lokasi dan 

tatakala penelitian, serta sistematika penulisan. 

Selanjutnya Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang 

penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi, kajian dari 

teori-teori yang digunakan oleh peneliti, dan menguraikan kerangka pikir peneliti 

secara ringkas dan jelas agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari 

penelitian. 

Selanjutnya Bab III adalah Metode Penelitian. Bab ini berisikan metode 

penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Proses pengumpulan data, lokasi 

pengambilan data dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan 

analisisnya. 

Setelah itu pada Bab IV yaitu Hasil dan Pembahasan, peneliti akan 

menguraikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dan 

mendeskripsikannya secara lengkap untuk menjawab rumusan permasalahan. 

Pembahasan akan dilandasi oleh Promotori yang sudah dicantumkan pada bab 

II. 

Pada Bab V yang merupakan Bab Kesimpulan dan Saran. Bab ini 

merupakan bagian terakhir dari skripsi, yang berisikan kesimpulan hasil 

penelitian dan saran dari hasil penelitian. 
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