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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, 

salah satunya yaitu dalam aspek bisnis. Komunikasi dapat dilakukan dan 

disampaikan melalui berbagai media. Salah satu kunci sukses dari sebuah 

perusahaan yaitu memilih jenis media komunikasi yang tepat yang akan digunakan 

untuk menjalin hubungan dengan konsumen, sehingga dapat menghindari 

kesalahpahaman antara perusahaan dengan konsumen. Dengan hadirnya 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, menjadi sebuah tantangan 

tersendiri bagi sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.  

Teknologi komunikasi dan informasi sangat berperan penting dalam dunia 

bisnis. Teknologi yang berupa media sering kali digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari perusahaan ke konsumen. Teknologi Komunikasi juga diartikan sebagai 

perlengkapan hardware, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial dimana individu-

individu mengumpulkan, memproses, dan tukar menukar informasi dengan 

individu lainnya (Roger, 1993). Oleh karena itu, teknologi komunikasi merupakan 

salah satu sarana bagi perusahaan untuk berhubungan dengan para konsumen.  

 Dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat mengubah 

cara masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli. Dahulu sebelum muncul dan 

berkembangnya teknologi komunikasi, jika ingin membeli barang pembeli harus 

meluangkan waktu, dan harus datang ke tempatnya untuk berinteraksi dan 
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melalukan transaksi secara langsung dengan penjual. Namun, dengan 

berkembangnya teknologi komunikasi, membuat banyak orang yang membangun 

usaha mereka secara online. Saat ini bisnis online sudah bukan menjadi hal yang 

aneh dikalangan masyarakat Indonesia. Banyak pelaku bisnis yang lebih memilih 

dan memulai bisnis nya secara online. 

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh bisnis online, tentunya membuat 

jumlah konsumen semakin meningkat pesat. Dalam jurnal penelitian ekonomi 

“Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Melalui Media Online atau E-

Marketing”, disimpulkan bahwa variabel Manfaat dalam transaksi yang paling 

dominan mempengaruhi responden dalam melakukan keputusan pembelian melalui 

media online. Dalam hal ini variabel Manfaat dalam transaksi meliputi kemudahan 

dalam bertransaksi, kemudian kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

produk yang dicari sampai kepada kepraktisan berbelanja secara pribadi. Karena 

tanpa perlu membuang- buang waktu untuk berhadapan dengan tenaga penjual 

secara langsung dan menghadapi segala macam perasaan atau emosi dari tenaga 

penjual yang lebih mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui media 

online (Mardiani, 2013). 

Bagi para konsumen yang melakukan pembelian secara online akan sangat 

mempersingkat waktu, dan juga akan lebih efektif. Semua orang akan selalu 

mencari cara yang lebih efektif, mudah, dan cepat dalam melakukan kegiatan. 

Bisnis online ini merupakan salah satu solusi yang tepat untuk memudahkan para 

konsumen dalam melakukan pembelian. Karena konsumen dapat mengaksesnya 

kapan pun dan dimana pun mereka berada. Walaupun konsumen sedang berada di 
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luar negeri sekali pun atau berdomisili di luar daerah, akan tetap bisa melakukan 

pembelian secara online. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis yang memulai 

usahanya secara online.  

Bisnis online terkesan sangat mudah, cepat dan efektif untuk dilakukan. 

Hingga kini banyak orang yang telah berbisnis secara online. Menurut Direktur 

Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian 

Kominfo, Septriana Tangkary dari situs menyatakan pertumbuhan nilai 

perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia mencapai 78% tertinggi di 

dunia (Kominfo, 2019). Kondisi ini menunjukkan usaha perdagangan elektronik 

memiliki nilai ekonomi bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh oleh para pelaku 

usaha, khusus pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari data tersebut, dapat 

dikatakan bisnis online di Indonesia bertumbuh sangat pesat. Sehingga semakin 

memperketat persaingan.  

Banyak cara dilakukan untuk dapat memenangkan persaingan, salah 

satunya dengan membangun branding yang kuat dengan gencar memperkenalkan 

produk secara online. Branding menurut (Suyanto, 2007:16), merupakan 

bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi 

positif dibenak konsumen, menjadi berbeda, mengetahui serta mengenali kekuatan 

dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, menguasai satu kata dikepala.  

Oleh karena itu, strategi branding sangatlah berperan penting dalam sebuah 

bisnis, karena dengan pelaku bisnis melakukan strategi branding nya dengan tepat 

dapat menciptakan kepercayaan konsumen, mendorong konsumen untuk loyal 

dengan barang atau jasa dari perusahaan tersebut, dan dapat mempermudah 
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perusahaan untuk mendapatkan konsumen baru yang lebih banyak. Salah satu 

strategi adalah dengan memilih media komunikasi yang tepat untuk membangun 

brand yang kuat sehingga memunculkan brand awareness. Menurut Shimp (2010), 

brand awareness merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak 

konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk tertentu dan seberapa 

mudahnya nama tersebut dimunculkan, lebih jauh lagi, kesadaran merek merupakan 

dimensi dasar dalam ekuitas merek. Dengan demikian, brand awareness sangatlah 

penting untuk membuat perusahaan dapat bertahan dan berkembang lebih baik lagi.  

Saat ini, banyak pelaku bisnis yang memilih media sosial sebagai media 

komunikasi dalam memperkenalkan produk kepada konsumen. Media sosial 

merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya 

mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, saling berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual (Nasrullah, 2016; 13). Media sosial dapat diakses oleh siapapun, kapan pun, 

dimana pun dan penyebarannya pun sangat cepat dan luas. Oleh karena itu, banyak 

pelaku bisnis yang memanfaatkan media sosial untuk salah satu sarana dalam 

penyebaran informasi pada para konsumen nya.  

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang online dan juga 

menggunakan media sosial Instagram sebagai media komunikasi utama dalam 

melakukan pemasaran produk dan menjalin komunikasi dengan pelanggan adalah 

PT Eyelovin Cantika Indonesia. Sebuah perusahaan dengan brand eyewear yaitu 

Eyelovin. Eyelovin merupakan eyewear market place pertama di Indonesia untuk 

berbagai macam jenis produk softlens dan produk-produk komplementernya. 



5 
 

Eyelovin telah berdiri sejak tahun 2009. Eyelovin bermula dari usaha yang 

beroperasional di rumah pemilik dari Eyelovin, dan berkembang menjadi Perseroan 

Terbatas atau PT sejak tahun 2017. Penjualannya bermula dari media sosial 

Instagram dan Line untuk membeli produk dari eyelovin. Namun saat ini, semua 

penjualan utamanya sudah melalui website www.eyelovin.com dan juga sudah 

bergabung dengan Marketplace lainnya seperti; Tokopedia, dan Shopee. Namun 

demikian, PT Eyelovin Cantika Indoensia sangat maksimal dalam memanfaatkan 

instagram dalam membangun bisnis serta menjalin komunikasi dengan pelanggan 

sehingga loyalitas pelanggan terjaga. Eyelovin merupakan sebuah market place 

pertama di Indonesia yang menjual berbagai macam dan merek softlens. Eyelovin 

hadir sebagai brand yang menjual softlens secara online melalui website, yang saat 

ini terdapat 17 merek dengan 175 series. Softlens merupakan alat bantu penglihatan 

bagi orang yang memiliki gangguan penglihatan seperti minus, plus, dan silinder. 

Tetapi, softlens juga bisa digunakan oleh konsumen dengan mata yang normal. 

Eyelovin menjual kedua jenis softlens tersebut yaitu untuk minus dan normal. 

Konsumen biasanya membeli softlens harus pergi ke optik.  

 
Gambar 1.1 Tampilan Home Website Eyelovin 

Sumber: www.eyelovin.com (2020) 

http://www.eyelovin.com/
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Gambar 1.2 Tampilan Home Website Eyelovin 

Sumber: www.eyelovin.com (2020) 

 Dengan hadirnya eyelovin sebagai market place yang menjual berbagai 

macam merek softlens secara online, hal ini akan mempermudah konsumen untuk 

melakukan pembelian. Karena konsumen dapat melakukan pembeliannya melalui 

official website dari Eyelovin yaitu www.eyelovin.com atau melalui market place 

lain seperti Tokopedia dan Shopee. Konsumen tidak lagi harus pergi ke optik untuk 

membeli softlens. Di tambah lagi eyelovin menyediakan banyak sekali merek dan 

pilihan warna softlens. Hal tersebut akan sangat mempermudah dan menarik 

perhatian banyak konsumen. Eyelovin melakukan berbagai macam strategi untuk 

meyakinkan para konsumen agar mereka dapat membeli, menggunakan, dan loyal 

terhadap brand Eyelovin.   

Eyelovin melakukan branding-nya melalui media sosial Instagram. 

Eyelovin memilih media sosial Instagram untuk melakukan branding-nya karena 

dapat mencakup masyarakat secara luas dan penyebarannya pun cepat. Oleh karena 

itu, Eyelovin harus menggunakan strategi branding secara tepat agar terciptanya 

brand awareness yang tinggi dikalangan masyarakat. Dikarenakan penyebaran 

informasi melalui Instagram sangat cepat dan dapat dijangkau oleh siapapun, maka 

munculah beberapa pesaing atau kompetitor dari Eyelovin yang bergerak dibidang 

penjualan softlens. Beberapa pesaing dari Eyelovin yaitu Kawai Gankyu, Pink 

http://www.eyelovin.com/
http://www.eyelovin.com/
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Rabbit, dan Pusbel Korea yang juga bergerak di bidang yang sama. Dengan 

hadirnya para pesaing tersebut, Eyelovin harus menggunakan strategi branding 

yang tepat dan terus memunculkan ide-ide baru untuk membuat brand nya 

mempunyai brand awareness yang kuat dimata konsumen dibandingkan dengan 

para pesaing atau kompetitor nya.  

 Saat ini, strategi branding yang telah dijalankan oleh Eyelovin dalam 

meningkatkan dan menciptakan brand awareness yang tinggi dengan 

menggunakan media sosial yaitu Instagram. Akun Instagram dari Eyelovin telah 

diubah menjadi Instagram Bussines dan menggunakan fitur Ads atau Sponsored 

yang telah disediakan oleh Instagram. Fitur yang disediakan oleh Instagram tersebut 

khusus untuk para pelaku bisnis agar mempermudah mereka untuk menjangkau dan 

mengetahui target market mereka. Selain itu, Eyelovin juga melakukan strategi 

online lainnya yaitu Endorsement. Endorsement adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan seorang public figure yang telah 

diketahui oleh banyak orang untuk mendukung suatu produk yang ingin diiklankan. 

Strategi ini digunakan oleh Eyelovin yaitu dengan membayar dan mengajak kerja 

sama seorang Public Figure atau Influencer untuk mempromosikan, menjelaskan 

keunggulan dari produk Eyelovin, dan juga biasanya dilengkapi dengan review dari 

Influencer tersebut melalui Instagram. Dari kegiatan Endorsement tersebut 

Eyelovin akan mendapatkan keuntungan dengan produk dan brand nya akan 

diketahui oleh followers atau pengikut dari Influencer tersebut yang jumlahnya dari 

puluhan ribu hingga jutaan pengikut.  
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 Dengan melakukan kegiatan endorsement melalui influencer terkenal, 

diharapkan akan lebih banyak orang yang mengetahui dan berminat untuk membeli 

produk dari Eyelovin. Karena seorang Public Figure biasanya mempunyai daya 

tariknya sendiri yang unik yang dapat menarik banyak perhatian khalayak sasaran 

untuk melakukan keputusan pembelian (Shimp, 2007:465). Selain itu mereka 

mempunyai ciri khas nya tersendiri yang membuat penggemarnya  cenderung ingin 

memiliki barang atau produk yang digunakan oleh idolanya tersebut. Sehingga 

membuat produk dari Eyelovin dapat lebih dikenal dan diketahui secara luas. Selain 

menjalankan strategi Endorsement dan fitur Ads di Instagram, Eyelovin juga sering 

mengikuti kegiatan sponsorship untuk mendukung berbagai macam event. 

Khususnya event MUA (Makeup Artist) dan acara di bidang kecantikan atau beauty. 

Biasanya pihak penyelenggara event juga menawarkan untuk membuka booth di 

acara tersebut. Eyelovin pun sering menerima tawaran tersebut. Dengan tujuan agar 

konsumen dapat melihat dan membeli softlens secara langsung. Tujuan dari 

Eyelovin mensponsori suatu event tersebut agar brand nya dapat lebih dikenal lagi 

oleh banyak masyarakat.   

 Dari beberapa strategi branding yang telah dijalankan Eyelovin yang 

berbasis online, yaitu melakukan endorsement, menggunakan fitur Instagram Ads 

atau Sponsored, mensponsori beberapa event beauty, dan memilih media sosial 

Instagram sebagai wadah untuk menciptakan dan meningkatkan brand awareness 

sangar menarik. Oleh karena itu, dengan beragam strategi tersebut pemagang 

tertarik untuk menulis laporan magang tentang Aktivitas Divisi Business 
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Development PT Eyelovin Cantika Indonesia dalam Memanfatkan Media Sosial 

Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran. 

 

1.2 Tujuan Magang  

Adapun tujuan pemagang dalam melaksanakan kegiatan magang 

merupakan sebagai berikut :  

1. Pemagang ingin mempelajari Aktivitas Pemanfaatan Instagram sebagai 

Media Komunikasi Pemasaran PT Eyelovin Cantika Indonesia.  

 

1.3 Ruang Lingkup & Batasan 

PT Eyelovin Cantika Indonesia terdiri dari beberapa bagian divisi yang ikut 

serta dalam kegiatan manajemen. Dalam kegiatan magang ini, pemagang 

ditempatkan di divisi Business Development. Batasan pemagang berada dibagian 

pengelolaan media sosial Instagram dari Eyelovin. Aktivitas yang dilakukan 

pemagang yaitu meganalisis audience dari media sosial Instagram Eyelovin. 

Pemagang juga diberikan kesempatan untuk mengelola akun media sosial 

Instagram yaitu @eyebabe.  

Pemagang mempunyai job desk untuk membantu mempertahankan dan 

meningkatkan brand awareness Eyelovin agar dapat dikenal dan diketahui banyak 

orang dan juga menarik banyak minat konsumen untuk loyal terhadap produk 

eyelovin melalui akun media sosial Instagram 
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1.4 Lokasi dan Waktu Magang  

Kegiatan magang dilaksanakan di PT Eyelovin Cantika Indonesia. Lokasi 

tepat perusahaan berada di Jalan Atlanta 5 nomor 38, Kembangan Selatan , Jakarta 

Barat, Indonesia. Kegiatan magang dillaksanakan selama 4 bulan yaitu dimulai dari 

tanggal 5 Agustus 2019 hingga 29 November 2019. Dengan hari kerja dari hari 

Senin sampai dengan hari Jumat.  Jam kerja yang berlaku di PT Eyelovin Cantika 

Indonesia yaitu mulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.  
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