
PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Kemudahan akses Internet sudah menjadi salah satu hal yang paling esensial 

dalam kehidupan masyarakat di berbagai kota besar. Internet yang merupakan 

singkatan dari Interconnection Networking seakan menjadi hal yang wajib, 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan 

memunculkan konsep pemasaran baru. Para pemasar yang biasa memasarkan 

produknya melalui toko atau media konvensional kini mulai menggunakan 

internet sebagai media pemasaran.Mereka memasarkan produknya secara online. 

Dengan menggunakan berbagai media secara online yang menjual produk ataupun 

jasa melalui internet.  

 Salah satu bentuk pemasaran interaktif ini telah menjadi tren berbelanja di 

kalangan masyarakat dewasa ini. Membeli kebutuhan barang dan jasa melalui 

internet sudah menjadi suatu rutinitas konsumen saat ini (Kotler, 2007). Salah satu 

alasan masyarakat beralih karena dapat memudahkan proses komunikasi dengan 

adanya teknologi internet, mereka dapat memperoleh informasi akan suatu produk  

dengan cepat tanpa terikat ruang dan waktu, artinya bisa dilakukan dimanapun 

dan kapanpun. 

Komunikasi itu sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat 

penting.Komunikasi sendiri adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan oleh 

dua atau lebih pihak, yang di dalamnya terdapat tujuan agar komunikan dapat 

mengerti maksud dari komunikator, seperti yang dikatakan West & Turner (2007, 



3), “satu tujuan utama komunikasi adalah pengertian (understanding)”. 

Komunikasi memiliki banyak defenisi, namun tujuan dari komunikasi menurut 

West & Turner adalah membawa komunikan dan komunikator pada satu 

pengertian/arah yang sama.  

Pengertian web (Cormode & Krishnamurthy 2008) adalah sebagai sistem 

dokumen yang dapat diakses melalui Internet. Jenis web yang pertama kali 

dikembangkan adalah Web 1.0, dimana para pengguna Internet hanya dapat 

browsing mengenai informasi yang ingin dicari. Tujuan dari Web 1.0 adalah 

semata-mata untuk memberikan informasi bagi pengguna Internet. Sedangkan 

web yang kita kenal hari ini merupakan hasil modifikasi web menuju generasi 

yang baru, yaitu Web 2.0. Dalam Web 2.0, pengguna Internet dimungkinkan 

untuk berinteraksi secara dua arah dengan real time. Pengguna tidak hanya bisa 

memperoleh informasi yang dicari, namun dapat mengunggah data atau informasi 

ke dalam jaringan Internet. Dalam proses ini, muncul sebuah produk baru dari 

Internet, yaitu media sosial (Cormode & Krishnamurthy 2008). 

Internet memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dalam komunikasi, dengan 

hadirnya email serta social media (Facebook, Twitter, Messenger, Path, Instagram 

dll) kita dimudahkan untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk antara 

lain,chatting,video call  dengan sesama pengguna lain. Internet jugadengan mudah 

dapat diakses tidak hanya dengan menggunakan komputer, melaluiperkembangan 

teknologi membuat internet juga dapat diakses melalui telepon genggampintar 

atau yang akrab dengan sebutansmartphone. 

Salah satu media yang sangat berperan dalam hal komunikasi di media 



online adalah social media. Social mediamerupakan sebuah media online, dimana 

para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, meliputi blog, 

jejaring sosial (Facebook, twitter ,youtube, Instagram) merupakan bentuk media 

sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di berbagai belahandunia.   

Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses 

oleh siapa saja, sehingga semakin memperluas jaringan promosi.  

Media sosial menjadi bagian yang sangat dibutuhkan oleh pemasaran bagi 

banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara yang teruji baik dalam usaha 

menjangkau pelanggan hingga klien. Media sosial sperti blog, facebook, twitter, 

dan youtube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat jika 

dibandingkan dengan media konvensional seperti iklan TV, radio, media cetak, 

brosur hingga selebaran. 

Jenissocial media yang cukup populer di kalanganpara pengguna 

smartphonesalah satunya adalah Instagram. Sebagai sebuah aplikasi berbagi foto 

dan video yang memungkinkan pengguna memilih foto juga video, menerapkan 

filter digital, kemudian membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk 

Instagram itu sendiri. Keunikan tersendiri yang dimiliki Instagram adalah pada 

saat mengunggah foto secara otomatis akan berbentuk persegi, sehingga 

menyerupai seperti hasil kamera jenis Instamatic serta Polaroid. Fungsi Instagram 

tidak hanya untuk berbagi foto dan video saja, melainkan juga untuk meng-edit 

foto dan juga video yang memiliki ketentuan dengan durasi maksimal yang telah 

ditentukan selama 15 detik.  

Instagram sendiri memiliki 20 filter efek yang berbeda satu sama lain 



kemudian dapat digunakan untuk menyunting foto.Foto yang telah diambil 

melalui aplikasi Instagram dapat disimpan di dalam berbagai macam jenis 

gadgetyang menggunakan operating system seperti iOS, Google Play (dahulu 

Android),Windows dan Blackberry playbook dengan ketentuan yang memenuhi 

syarat sebagaismartphone. 

           Di masa sekarang ini telah banyak bisnis yang berhasil dikembangkan, 

berbagai bisnis memiliki beragam produk atau jasa yang menarik tetapi belum 

semua perusahaan sanggup dengan baik menyampaikan pesan yang terdapat di 

produk kepada para customer-nya. Customer cenderung harus memperoleh 

informasi yang cukup agar dapat dipersuasi hingga melakukan pembelian 

terhadap produk tersebut. Dari sini akan terlihat bahwa promosi memiliki peran 

yang cukup krusial.  

Promosi bertujuan agar dapat memastikan bahwa pelanggan menyadari 

keberadaan dan posisi dari sebuah produk. Promosi juga digunakan dengan tujuan 

mempersuasi pelanggan untuk beranggapan bahwa produk tersebut lebih baik 

dibandingkan produk yang disediakan kompetitorbaik dari sisi kualitas maupun 

harga danjuga untuk mengingatkan costumer tentang mengapa mereka ingin 

membeli produk tersebut.  

Berbagai cara dalammelakukan kegiatan promosi dapat dilakukan salah 

satunya dengan memanfaatkan media online.Sebagian besar perusaahan memilih 

menggunakan jaringan social mediauntuk mempromosikan produk atau jasa yang 

mereka tawarkan. Salah satunya perusahaan distributor format fisik rekaman 

musikLaidback Blues Record Store, dalamusaha menarik perhatian para calon 



konsumen, Laidback Blues Record Storesendiri berkonsentrasi melakukan 

kegiatan promosi melalui social mediakhususnya Instagram. 

Instagram memiliki keunikandibandingkan dengan social media lain 

(Twitter,Facebook) denganhanya menampilkan fotodisertai penjelasan atau biasa 

disebutcaption dari foto tersebut, tampilan Instagram lebih sederhana dan ringkas. 

Di social media Instagram, foto yang di unggah dapat dimodifikasi dengan 

berbagai pilihan filter (warna untuk memodifikasi tone dalam sebuah foto), 

sehingga mampu menghasilkan foto dengan tampilanyang semakin menarik. 

Setelah melakukan pengeditan kemudian foto tersebut akan dengan mudah 

disebarkan kepada para followers Instagram tersebut.  

             Laidback Blues Record Store merupakan salah satu perusahaan distributor 

yang bergerak di bidang penjualan format fisik rekaman musik antara lain Vinyl, 

CD(compact disc),cassette,serta aksesoris yang bersangkutan dengan musik juga 

berbagai alat pemutar musik seperti Turntable, cassete deck dan lain-lain,dengan 

konsep yang cukup simpeltetapi memiliki karakter kuat juga merupakan jajaran 

salah satu pioneer penyedia format fisik rekaman musik yang belakangan 

diketahui masih berjuang keras dalam mempertahankan keberadaan distributor 

penyedia format fisik rekaman musik yang semakin terancam punah dan 

ditinggalkan karena maraknya kegiatan pembajakan serta hadirnya format 

digitalrekaman musik yangkini lebih diminati oleh mayoritas. 

Oleh karena itu, hal ini juga perlu mendapat apresiasi atas keinginan 

mereka yang bersedia menghidupkan lagi record store bagi para penikmat dan 

kolektor format fisik rekaman musik cenderung semakin berkurang karena 
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dari unggahan perdana hingga bulan september dan berhasil memperoleh jumlah 

followers aktif yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Setelah dirilis perdana pada tahun 2010,Instagram berhasil memperoleh 

respon yang sangat positif dari para pengguna social media, hal ini dapat 

digunakan sebagai tolak ukur bahwa Instagram memiliki popularitas yang cukup 

tinggi dikalangan para pengguna smartphone. Instagram memiliki 7,3 juta 

pengguna ponsel setiap hari selama satu bulan, sementara Twitter memiliki 6,9 

juta (Mashable 2012). Karena itu kemudian memunculkan indikasi bahwa 

pengguna smartphone akan tertarik untuk menggunakan Instagram karena aplikasi 

berbasis jejaring sosial tersebut diharapkan mampu untuk dapat memenuhi 

kebutuhan para penggunanya. 

Menurut Tubbs & Moss (2006, 27), jika sebuah media mampu untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pembacanya (penggunanya), maka media tersebut akan 

banyak digunakan.Pernyataan tersebut mendukung hipotesa peneliti bahwa 

Instagram mengalami pertumbuhan jumlah pengguna karena kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan para penggunanya.  

Apabila konten yang dimiliki suatu akun Instagram menarik, akan 

sangatmemungkinkan untuk account tersebut memperolehfollowers dalam jumlah 

banyak dan menjadi populer. Konten dari accountinstagram itu sendiri juga turut 

mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan sesuatu yang followersnya 

inginkan. Seperti apabila ada seseorang yang mengunggah post mengenai tempat 



atau tujuan kuliner dan melalui foto itu menimbulkan kesan yang indah dan 

menyebabkan ketertarikan untuk turut mencoba tempat atau tujuan kuliner 

tersebut,Ini sama hal nya dengan accountInstagram Laidback Blues Record Store. 

Akun Instagram tersebut mengunggah foto-foto yang berkaitan dengan 

produk yang mereka tawarkan khususnyaformat fisik rekaman musik untuk 

menarik perhatian masyarakat dan diharapkan dapat mencapai tahapan pembelian. 

Peneliti ingin mengetahui apakah promosi yang diterapkanLaidback Blues Record 

Store melalui Instagram mampu menarik respon yang positif terhadap 

followersnya atau malah berdampak sebaliknya.Karena aktivitas di social media 

dilakukan  melalui Instagram.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan 

mengetahui bagaimanarespon para followers akun Instagram Laidback Blues 

Record Store mengenai promosi produk yang diunggah ke Instagram. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

           Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti ingin melihat mengenai 

respon para followers  akun Instagram Laidback Blues Record Store mengenai 

aktivitas promosi produk yang dilakukan melaluiInstagram periode 3 September-

November 2014, Peneliti merumuskan masalah pokok yang menjadi fokus 

penelitian sebagai berikut: 

• Sejauh mana respon para Followersakun Instagram Laidback Blues 

Record Storemengenai produk yang telah dipromosikan di Instagram 

dengan menggunakan konsep AIDA ? 

 



I.4. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan uraian di atas,maka Peneliti menyimpulkan adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

• Untuk dapat mengetahui respon para Followers  akun Instagram Laidback 

Blues Record Storedengan konsep AIDA terhadapproduk yang telah 

dipromosikan melalui Instagram. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1) Kegunaan Akademis 

Peneliti ingin melihat bahwa konsep AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) dapat diterapkan untuk mengidentifikasi tahapan respon para 

followers dalam promosi menggunakan media online, khususnya dalam 

penelitian ini adalah penggunaan jejaring sosial Instagram. 

2) Kegunaan Praktis 

 Kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan       

 masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan datang dalam 

 meneliti hal-hal yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 

 terhadap penelitian ini. 

3) Kegunaan Sosial 

 Dalam kehidupan dan sebagai kegunaan sosial, penelitian ini berguna

 untuk memberikan infomasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam 

menentukan media yang mampu mempengaruhi persepsi mereka. 



1.6.Sistematika Penelitian 

 Untuk menyederhanakan pemahaman dari masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini serta memberikan gambaran secara sistematis, maka Penulis 

mengelompokkan hasil penelitian ini ke dalam enam bagian dengan sistematika 

sebagai berikut: 

1) BAB I Pendahuluan 

Bab pertamaakan menjelaskan menyangkut latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian. 

2) BAB II: Objek Penelitian 

Bab kedua berisi mengenai ruang lingkup dari topik yang telah diajukan 

,serta sejarah Instagram dan Laidback Blues Record Store serta fenomena 

yang terjadi. 

3) BAB III: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini terdiri atas penjelasan dari teori maupun konsep-konsep 

dengan tetap memperhatikan pendekatan penelitian yang digunakan dan 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penjabaran pengertian 

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

media, Respon, AIDA, kerangka penelitian dan hipotesis. 

4) BAB IV Metodologi Penelitian 

Bab berikut akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan 

digunakanpada penelitian ini juga berisikan mengenai metode operasional 

konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian 



data dan metode analisa data. 

5) BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab kelima akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

diperoleh berdasarkan data yang telah disebar kepada sejumlah responden 

dan merupakan hasil dari kuesioner yang dianalisa dan dibahas lebih 

mendalam dengan tetap merujuk pada teori yang ada. 

6) BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini adalah rangkuman keseluruhan penelitian dalam sebuah 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, serta saran-saran Peneliti yang ditemukan selama melaksanakan 

penelitian. 

 

 

 




