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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia.Andreas Kaplan dan Michael Haenlein  (2010) mendefinisikan media sosial 

sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. 

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum 

internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, 

video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori 

dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses 

sosial (self-presentasi, self-disclosure) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema 

klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka 

diterbitkan dalam 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media 

sosial: 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blog
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Haenlein&action=edit&redlink=1
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1. Proyek Kolaborasi 

Website mengijinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun 

me-remove konten – konten yang ada di website ini. 

2. Blog dan microblog 

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat 

ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh: twitter. 

3. Konten 

Parauser dari pengguna website ini saling meng-share konten – konten 

media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain – lain. Contoh: 

 youtube. 

4. Situs jejaring sosial 

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara 

membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. 

Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. Contoh: facebook. 

5. Virtual game world 

Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa 

muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi 

dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contoh: game online. 

6. Virtual social world 

Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, 

sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://id.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contoh: 

 second life. 

Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut  : 

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet 

2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper 

3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya 

4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 

 

2.2. Instagram 

Instagram awal mulanya dibentuk oleh perusahaan Burb INC, perusahaan 

Burb INC adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi dalam 

membuat aplikasi untuk gadget. di awal mula terbentuknya perusahaan Burb INC, 

perusahaan itu hanya banyak melakukan pembuatan aplikasi untuk 

gadget.Instagram juga berawal dari Programmer dan sekaligus CEO nya yaitu 

Mike Krieger dan Kevin Systrom, mereka berdua merupakan salah satu atau salah 

dua orang terpenting di dalam berdirinya Instagram. Jika tidak ada mereka maka 

instagram pun tidak ada. Instagram didirikan bersama Burb INC di awal tahun 

2010 sekitar di bulan januari. Setelah melewati masa 10 bulan setelah di buat 

Instagram mempunyai lebih dari 7 juta pengguna aktif ( Informasi ini saya 

dapatkan dari situs terpercaya ) . Instagram juga mempunyai komunitas pengguna 

instagram, mereka menamai diri mereka sebagai IPhonesia. IPhonesia merupakan 

singkatan dari I Device Photographer Indonesia, Komunitas IPhonesia ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Second_life
http://www.rahman371.wordpress.com/
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terbentuk pada tahun 2011 lebih tepatnya pada tanggal 12 januari 2011.Instagram 

mempunyai beberapa fitur yang memudahkan para penggunanya, diantaranya :   

1. Fitur Followers atau Pengikut, Fitur ini merupakan fitur yang sangat amat 

disukai untuk para pengguna instagram. Fitur ini bertujuan untuk mengikuti 

akun instagram seseorang ataupun akun instagram anda yang diikuti 

seseorang. Semakin banyak pengikut anda di Instagram, maka akun instagram 

anda akan semakin populer dan dikenal banyak orang. 

2. Fitur Efek untuk Foto, Fitur ini juga tidak kalah bagus yang terdapat di 

Instagram. Fitur ini mempunyai kegunaan hampir sama dengan aplikasi 

mengedit foto untuk terlihat lebih bagus yang sekarang sangat terkenal yaitu 

Camera 360. Fitur efek foto instagram ini hampir sama dengan Camera 360. 

Hanya saja yang membedakan lebih bagus Camera 360. 

3. Fitur Bagikan Foto, Fitur ini berfungsi untuk membagikan foto-foto anda 

kepada pengikut anda di Instagram. ini merupakan fitur yang sangat utama di 

Instagram. 

4. Fitur Share Untuk membagikan foto kepada Media Sosial lain, Fitur ini 

mempunyai kegunaan yaitu untuk membagikan foto dari Instagram ke media 

sosial atau jejaring sosial lain seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. 

5. Fitur Suka Foto, Fitur ini berguna untuk menyukai foto yang terdapat di 

akun instagram anda maupun di akun instagram teman anda atau akun 

instagram yang anda ikuti. 
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6. Fitur Halaman Populer di instagram, Fitur ini untuk mengetahui foto-foto 

apa saja yang sedang populer dan paling banyak disukai oleh pengguna 

Instagram. 

 

 

2.3. Daya Tarik Promosi 

Iklan yang telah terindikasi efektif menurut Burke and Edell (dalam 

Suwito, 2007) merupakan dampak yang diterima oleh konsumen ataupun 

masyarakat yaitu di mana akan mempengaruhi sikap konsumen tersebut 

terhadap suatu merek. Kahle dan Homer, 1985 (dalam Steven dan Bill, 

2011) menyatakan bahwa daya tarik klien mempengaruhi efektivitas iklan 

dari suatu produk yang diakibatkan utamanya dari endorser dan juga faktor 

lainnya seperti yang berhubungan dengan produk itu sendiri. Ahmad 

(2011) mengungkapkan pula bahwa iklan dengan media yang digunakan 

akan efektif jika diimbangi dengan kreativitas yang juga berasal dari daya 

tarik itu sendiri. Chaoying et.al., (2011) menyebutkan pula audience yang 

mendapatkan suatu emosional dari suatu iklan yang diakibatkan oleh 

endorser ataupun daya tarik klien itu sendiri tentu akan dapat 

berkonstribusi positif dalam sikap konsumen. Amos et al., (2008) 

mengungkapkan bahwa dari daya tarik klien yaitu salah satunya adalah 

daya tarik selebriti yang digunakan akan juga dapat mempengaruhi sikap 

merek. Promosi produk melalui selebriti yang dituangkan dalam iklan 

merupakan suatu cara perusahaan-perusahaan diseluruh dunia untuk 
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memperkenalkan produknya dan dinyatakan sebagai sesuatu yang trendi 

menurut Aziz et.al., (2012). 

Daya tarik klien secara komprehensif menurut Kotler (2003), adalah 

segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-

personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

Periklanan hanyalah salah satu anggota atau alat dari tim atau bauran 

komunikasi pemasaran. Peran penting lain dari periklanan adalah 

mengawali proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan 

pendahuluan yang bernilai bagi waraniaga sebelum melakukan kontak 

personal dengan para pelanggan yang prospektif (Shimp, 2003:367). 

Shimp (2003:357) menjelaskan mengenai fungsi-fungsi iklan dalam proses 

komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis, diantaranya : informing, 

yakni membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik menreka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta 

memfasilitasi pencipta merek yang positif. Fungsi yang kedua adalah 

Persuading yaitu membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa 

yang diiklankan. Fungsi berikutnya adalah Reminding, yakni menjaga agar 

merek suatu perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. Fungsi yang 

terakhir adalah adding value dimana perikalanan memberi nilai tambah 

pada merek dengan mempengaruhi presepsi konsumen. 

Kegiatan promosi dapat dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran 

secara keseluruhan, serta direncanakan akan diarahkan dan dikendalikan 

dengan baik, diharapkan akan dapat berperan secara berarti dalam 
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meningkatkan penjualan dan pangsa pasar.Usaha perusahaan untuk 

mepengaruhi dengan merayu (persuasive communication) calon pembeli, 

melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran disebut promosi. 

Kegiatan promosi yang dilakukan merupakan kombinasi dari berbagai 

sumber. 

Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam promosi yaitu: (Kotler, 

2000) 

1. Menginformasikan, maksudnya adalah menginformasikan pasar 

tentang produk baru, mengemukakan manfaat baru sebuah 

produk, menginfonnasikan pasar tentang perubahan harga, 

menjelaskan bagaimana produk bekerja, menggambarkan jasa 

yang tersedia, memperbaiki kesan yang salah, mengurangi 

ketakutan pembeli, membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk, maksudnya mengubah persepsi mengenai atribut 

produk agar diterima pembeli. 

3. Mengingatkan, maksudnya agar produk tetap diingat pembeli 

sepanjang masa, mempertahankan kesadaran akan produk yang 

paling mendapat perhatian. 

Perusahaan harus menetapkan stategi promosi yang tepat sesuai 

dengan audiens sasarannya serta melakukan pemilihan promosi yang tepat 

sasaran.Kebijakan pembauran pemasaran tentu akan lebih berhasil jika apa 

telah diprogram dikomunikasikan dengan tertara yang baik. 
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mengkomunikasikan program perusahaan kepada masyarakat konsumen 

dapat dilakukan dengan empat variabel, yaitu (Kotler, 2000; 550):  

1) Advertising: Bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang 

ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu.  

2) Sales promotion: Kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan dan publisitas yang mendorong pembelian 

konsumen dan efektifitas pengecer.  

3) Public relations and publicity : Pendorong permintaan secara 

non pribadi untuk suatu produk, jasa atau ide dengan 

menggunakan berita komersial di dalam media massa dan 

sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara langsung.  

4) Personal selling : Presentasi lisan dalam suatu percakapan 

dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk 

menciptakan penjualan. 

5) Direct Marketing: penggunaan surat, telepon, fax, e-mail atau 

internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen 

atau prospek. 

Keputusan tentang bauran promosi akan mencakup : Penyampaian 

pesan, penerimaan pesan dari media yang digunakan, tanggapan dan 

umpan balik serta gangguan. Untuk itu sebelum keputusan bauran promosi 

ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu diidentifikasi khalayak yang 

dijadikan sasaran, ditentukan tujuan promosi, merancang pesan, 

menetapkan sasaran promosi dan menyeleksi media yang digunakan. 
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Selanjutnya pelaksanaan promosi harus terkoordinasi, konsisten, tepat 

waktu dan dievaluasi. 

Menurut teori facet model of effect yaitu, iklan dikatakan efektif 

bila menghasilkan 6\enam tipe respon, iklan yang efektif berarti iklan yang 

mempunyai daya tarik sehingga mampu menghasilkan enam tipe respon, 

yaitu persepsi, emosi, kognisi, asosiasi, persuasi, dan perilaku (Moriarty, 

2011:130)
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2.4. Penelitian Terdahulu  

Nama Judul Universitas Tahun Permasalahan Metode Hasil 

Ratih Indria  Penggunaan Media 

Sosial pada 

Komunikasi 

Pemasaran L’Cheese 

Factory di Pekanbaru 

Universitas 

Riau  

(2013) Bagaimana 

Penggunaan Media 

Sosial pada 

Komunikasi 

Pemasaran L’Cheese 

Factory di Pekanbaru 

Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial pada 

Komunikasi Pemasaran L’Cheese 

Factory di Pekanbaru efektif artinya 

setelah ada promosi melalui media 

sosial, lebih banyak konsumen yang 

datang. 

Gita Jayanti  Penerapan E-

Commerce dalam 

Proses Komunikasi 

Pemasaran di Toko 

East Kalimantan 

Center Samarinda 

Universitas 

Mulawarman 

(2014) Bagaimana 

penerapan E-

Commerce dalam 

Proses Komunikasi 

Pemasaran di Toko 

East Kalimantan 

Center Samarinda 

Deskriptif Kualitatif  1. Media yang digunakan dalam 

penerapan e-commerce di Toko 

East Kalimantan Center adalah 

Twitter, Facebook, Blacberry 

Messenger, Instagram, Blog, dan 

Foursquare 

2. Penerapan e-commerce di Toko 

East Kalimantan Center kurang 

efektif, karena kurangnya sumber 

daya manusia (SDM) dalam 

mengelola e-commerce 

Natasya Putri 

Andini, 

Suharyono, 

Sunarti  

Pengaruh Viral 

Marketing Terhadap 

Kepercayaan 

Pelanggan dan 

Universitas 

Brawijaya 

(2014) Bagaimana Pengaruh 

Viral Marketing 

Terhadap 

Kepercayaan 

Deskriptif Kualitatif 1. Viral Marketing terbukti memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

Kepercayaan Pelanggan. Hal 

tersebut berarti Viral Marketing 

telah memberikan nilai dan 

pengaruh terhadap Kepercayaan 

Pelanggan. 
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Keputusan 

Pembelian (Studi 

pada Mahasiswa 

FAkultas Ilmu 

Administrasi 

Universitas 

Brawijaya Angkatan 

2013 yang 

Melakukan 

Pembelian Online 

Melalui Media Sosial 

Instagram) 

Pelanggan dan 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

pada Mahasiswa 

FAkultas Ilmu 

Administrasi 

Universitas 

Brawijaya Angkatan 

2013 yang 

Melakukan 

Pembelian Online 

Melalui Media Sosial 

Instagram) 

2. Kepercayaan Pelanggan terbukti 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. Hal 

tersebut berarti Kepercayaan 

Pelanggan yang rasional telah 

memberikan dampak positif 

terhadap Keputusan Pembelian. 

3. Viral Marketing terbukti memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. Hal tersebut 

berarti kinerja Viral Marketing 

telah mampu membantu konsumen 

dalam melakukan Keputusan 

Pembelian 

4. Kepercayaan Pelanggan terbukti 

menjadi variabel intervening dalam 

hubungan Viral Marketing dengan 

Keputusan Pembelian. Hal tersebut 

berarti jika Viral Marketing 

meningkat dan memberikan kinerja 

yang baik, maka Kepercayaan 

Pelanggan akan semakin membaik 

sehingga akan mempengaruhi 

Keputusan Pembelian 

Febri 

Pandansari 

Hubungan daya 

tarik klien make up 

artist dengan 

pengguna melalui 

UKSW  2016 Apakah terdapat 

hubungan antara 

daya tarik klien 

make up artist 

Metode analisis 

korelasi 

Ada hubungan daya tarik klien 

make up artist dengan pengguna 

melalui promosi media sosial 

Instagram. Jadi semakin tinggi daya 
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promosi media 

sosial Instagram 

dengan pengguna 

melalui promosi 

media Instagram? 

tarik klien make up artist maka 

akan semakin meningkatkan 

pengguna melalui promosi media 

Instagram. 
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2.5. Hipotesis 

Daya tarik klien make up artist yang dimaksud dalam penelitian ini, 

diukur dengan menggunakan delapan indikator meliputi media Instagram 

dapat menarik calon konsumen untuk menggunakan jasa make up artis, Foto-

foto make up (before and after) yang diungggah di media Instagram membuat 

calon konsumen tertarik menggunakan jasa make up artist tersebut, media 

Instagram menyediakan informasi lengkap tentang make up artist, media 

Instagram menyediakan pesan promosi dari make up artist misal adanya 

diskon dll, Instagram dapat menyampaikan pada konsumen tentang atraktif 

nya make up artist, tampilan  promosi make up artist melalui media Instagram 

menarik, media Inatagram membuat make up artist lebih populer melalui 

promosi, promosi melalui media Instagram efektif.  

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini 

adalah: 

Ho: Tidak terdapat hubungan positif antara daya tarik klien make up artist (X1)  

dengan pengguna melalui  melalui promosi media Instagram (Y) 

H1: Terdapat hubungan positif antara daya tarik klien make up artist (X1) dengan 

pengguna melalui promosi media Instagram (Y) 
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2.6. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir  
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