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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat 

penting. Menurut Everett M. Rogers (2008 : 20) pakar sosiologi Amerika 

komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

satu penerima atau lebih. Dengan demikian kegiatan komunikasi tidak 

hanya sebatas menyampaikan informasi tetapi juga dapat mengandung 

persuasi, yakni agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman dan 

pengaruh serta mau melakukan ajakan yang diberikan. 

Internet memudahkan kita untuk berkomunikasi, dengan adanya 

email serta social media (facebook, Twitter, Messenger, Path, Instagram 

dll) kita dapat berkomunikasi dan chatting dengan orang lain.internet juga 

dengan mudah dapat diakses tidak hanya melalui komputer , internet juga 

dapat diakses melalui telepon genggam 

 Salah satu media yang sangat berperan dalam hal komunikasi di 

media online adalah social media. Social media adalah sebuah media 

online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (Facebook, 

twitter sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum 

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.   Media sosial merupakan 
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alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, 

sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian 

yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan 

merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. 

Media sosial sperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah 

manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti 

media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. Salah satu Social media 

yang cukup terkenal di kalangan anak-anak muda yang memiliki 

smartphone adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi 

foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk 

Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto 

menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak 

Instamatic dan Polaroid. Kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi 

foto saja, melainkan juga untuk meng-edit foto. Instagram sendiri 

memiliki 20 efek yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk 

menyunting foto.. Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram 

dapat disimpan di dalam berbagai macam gadget seperti iPhone dan 

Smartphone Android. Pada September 9, 2013, perusahaan Instagram 

sendiri telah mengumumkan bahwa mereka memiliki pengguna aktif lebih 

dari 150 juta (Brian Anthony Hernandez, Associate Entertainment Editor 

at Mashable). Applikasi ini juga dinobatkan sebagai “Apps Of The year” 

oleh Itunes Store selaku penyebar pertama dari Applikasi Photo Sharing 
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Instagram (Hayley Tsukayama, The Washington Post Reporter 2011) 

Pada saat ini telah terdapat banyak bisnis yang telah berkembang, 

berbagai bisnis memiliki beragam produk atau jasa yang menarik tetapi 

belum semua perusahaan dapat dengan baik menyampaikan pesan yang 

terdapat di produk kepada para customernya. Customer harus memperoleh 

informasi yang cukup dan dapat terbujuk untuk melakukan pembelian 

pada produk tersebut. Inilah peran dari Promosi. Promosi menurut Buchari 

Alma (2006 : 179) adalah : “Promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang 

dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, 

mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen”.Tujuan utama dari 

promosi adalah untuk memastikan bahwa pelanggan menyadari 

keberadaan dan posisi dari sebuah produk. Promosi juga digunakan untuk 

membujuk pelanggan bahwa produk tersebut lebih baik daripada produk 

kompetitor dan juga untuk mengingatkan costumer tentang mengapa 

mereka ingin membeli produk tersebut” (Jim Riley 23 sept 2013). 

Berbagai cara untuk promosi dapat dilakukan salah satunya melalui media 

online.                                                                                                            

Berbagai perusaahan memiliki jaringan social media untuk 

mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Salah satunya 

perusahaan The Watch Co, Untuk menarik perhatian para calon consumer, 

The Watch Co lebih berkonsentrasi melakukan promosi melalui social 

media Instagram. Instagram memiliki keunikan dibandingkan dengan 
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social media lain (Twitter atau Facebook) Instagram hanya menampilkan 

foto- foto dan penjelasan (atau caption dari foto tersebut) di pagesnya. 

Tampilan Instagram lebih Simpel dan ringkas. Di Social media Instagram, 

Foto yang di upload dapat diterapkan dengan berbagai filter (warna untuk 

mengubah tone foto), sehingga dapat menciptakan foto yang menarik. 

Dengan instagram, melakukan pengeditan foto akan jauh lebih mudah 

dibandingkan dengan memakai Photoshop, setelah foto di edit foto 

tersebut dapat dengan mudah disebarkan kepada para followers Instagram 

tersebut.  

The Watch Co adalah perusahaan distributor jam tangan  yang 

didirikan secara resmi  pada tahun 2013. The Watch Co sendiri 

mengedapankan jam tangan dengan design yang menarik, simple, namun 

tetap stylish. The Watch Co membawa 3 brand jam tangan yaitu Daniel 

Wellington, AARK, dan Braun. Ketiga merek jam tangan ini sama – sama 

memiliki ketiga unsur tersebut, design yang unik , simple tetapi tetap 

stylish.Target market yang dituju oleh the Watch Co adalah anak muda 

yang umurnya berkisar 15 – 30 tahun yang mempunyai ketertarikan 

terhadap fashion, karena jam yang disediakan oleh The Watch Co adalah 

jam yang stylish dan fashionable. The Watch Co terbilang cukup eksis di 

Social media Instagram karena telah memiliki followers sebanyak 20.000 

(8 September 2013) 
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Gambar 1.1 

Screenshot followers The Watch Co. di Instagram 8 September 2013 

followers ini tersebar diseluruh Indonesia bahkan beberapa followers 

berasal dari luar negeri. Tidak mengherankan bahwa ketertarikan 

masyarakat terhadap post foto yang ada di The Watch Co sangatlah tinggi 

Dengan mengunggah foto-foto yang menarik mengenai jam 

tangan, The Watch Co sendiri berupaya untuk menarik atensi atau 

perhatian para pengguna instagram yang senang mengenakan jam tangan 

ataupun tidak, tetapi tertarik ingin memiliki satu.  

 sejumlah perusahaan yang telah berhasil menarik perhatian dan 

melakukan promosi melalui akun Instagramnya. Salah satunya adalah 

kamera GoPro, GoPro adalah merek kamera pribadi yang berdefinisi 

tinggi, sering digunakan dalam aksi fotografi video ekstrim. Mereka 
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dikenal karena ringan, kuat, dapat ditempelkan di mana saja atau di tempat 

yang tidak biasa seperti pesawat luar, mobil, atau perahu. GoPro dikenal 

dengan taglinenya yaitu “ World’s Most Versatile Camera” Gopro sendiri 

dibentuk pada tahun 2002 dan baru mempunyai Instagram pada tahun 

2011. Pada tahun 2013 ini Instagram GoPro telah memiliki lebih dari satu 

juta followers yang tersebar di seluruh dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 
Tampilan Instagram GoPro 

 
 Instagram GoPro sering mengadakan berbagai kontes salah 

satunya seperti “Snap&Share” yang telah menaikkan penjualan dari 

kamera GoPro ini. Instagram Go Pro telah mengupload 600 foto yang 

diambil dari kamera GoPro para customerya di official Instagram GoPro 

sendiri dan memiliki 1.270.818 foto dengan hashtag #Gopro 
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Gambar 1.3 
Penggunaan Hashtag GoPro 

 

Dengan ini menandakan kesuksesan dari penjualan GoPro. GoPro 

mengumumkan bahwa telah terjual 3 juta unit kamera selama tiga tahun 

terakhir (Tim Peterson, ADweek 2013) 

1.2 . Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Instagram 

memiliki popularitas yang cukup tinggi dikalangan pengguna smartphone. 

Instagram memiliki 7,3 juta pengguna ponsel setiap hari selama satu 

bulan, sementara Twitter memiliki 6,9 juta (Seth Fiegerman, Business 

Reporter at Mashable, 2012) Apabila konten suatu account Instagram 

menarik, sangatlah membuka kemungkinan untuk account tersebut 

mendapatkan followers yang berlimpah dan menjadi popular. Konten dari 

instagram juga dapat mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan 

sesuatu yang followersnya inginkan. Seperti apabila ada seseorang yang 
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mengunggah post mengenai makanan dan terlihat dari foto bahwa 

makanan itu sangat menggiurkan, hal itu dapat membuat orang yang 

melihat foto tersebut juga ingin mencicipi rasa dari makanan itu. Sama hal 

nya dengan instagram The Watch Co, Instagram The Watch Co meng 

unggah foto-foto yang berkaitan dengan jam untuk menarik perhatian 

masyarakat dan diharapkan dapat mencapai tahap pembelian. Peneliti 

ingin mengetahui apakah promosi yang dilakukan The Watch Co di 

Instagram menarik respon yang positif terhadap followersnya atau malah 

sebaliknya. Karena sebagian besar aktivitas di social media dilakukan  

melalui Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan respon para 

follower akun Instagram The Watch Co mengenai promosi produk the 

watch co di Instagram. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melihat mengenai respon 

para Followers  akun Instagram The Watch Co mengenai promosi produk The 

Watch Co di Instagram . periode 3 September – November 2013. 

Maka jika dirumuskan pertanyaanya adalah sebagai berikut: 

Seberapa besar respon para Followers  akun Instagram The Watch Co 

mengenai produk The Watch Co yang dipromosikan di Instagram ? 

1.4. Tujuan 

 adapun tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengukur respon Followers  akun Instagram The Watch Co 
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mengenai  

Produk The Watch Co yang dipromosikan di Instagram . 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1     Kegunaan Akademis 

 penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara akademis dapat 

memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang 

komunikasi dan berguna untuk mengetahui respon para Followers  akun 

Instagram The Watch Co mengenai promosi produk The Watch Co di Instagram . 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

 secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang akan datang dalam meneliti hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

1.5.3 Kegunaan Sosial 

 Dalam kehidupan sosial, penelitian ini berguna untuk masyarakat agar 

lebih kritis dalam menentukan sumber media yang mempengaruhi pemikiran 

mereka. 

1.6. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam penelitian ini, bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian respon para Followers  akun Instagram The Watch Co mengenai 
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promosi produk The Watch Co di Instagram . 

 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

 Bab kedua berisi mengenai ruang lingkup dari topik yang diajukan , 

sejarah Instagram dan The Watch Co serta fenomena yang terjadi. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ketiga penulis akan menuliskan teori maupun konsep-konsep 

dengan tetap memperhatikan pendekatan penelitian yang digunakan dan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam sebelumnya, penjabaran pengertian 

dari konsep-konsep yang dimulai dari komunikasi, komunikasi massa, media, 

Respon, AIDA, kerangka penelitian dan hipotesis 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab keempat akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan 

digunakan. Metode tersebut adalah metode kuantitatif dengan cara menyebar 

kuesioner yang dilakukan pada Followers s The Watch Co, berisikan juga 

mengenai metode operasional konsep, metode penelitian, metode pengumpulan 

data, metode pengujian data dan metode analisa data. 

BAB V: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab kelima akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah didapatkan 

melalui data yang telah disebar kepada sejumlah responden dan hasil dari 

kuesioner dianalisa dan dibahas lebih mendalam dengan tetap merujuk pada teori 

yang ada. 
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BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari tulisan ini yang memuat kesimpulan 

yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta 

beberapa saran-saran untuk menyempurnakan penelitian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




