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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Marketing communication pada saat ini banyak dirancang, dilakukan, dan

digunakan, oleh berbagai jenis perusahaan sampai berbagai jenis usaha kecil,

menengah, maupun atas. Pada marketing communication tidak hanya berfokus

pada kegiatan offline atau langsung berhadapan tatap muka dengan konsumen,

tetapi pada saat ini fokus marketing communication di berbagai pengusaha dan

perusahaan adalah melalui online dengan berbagai platform media sosial

(Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan TikTok)

Pada dunia marketing communication terdapat berbagai rancangan-

rancangan aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk terus

mengembangkan pengenalan produknya kepada konsumen, dan calon konsumen

itu sendiri. Tim marketing communication akan berusaha mengemas berita atau

kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha yang akan di bagikan dan di

perlihatkan di khalayak luas dengan menggunakan platform media sosial yang

dikemas secara menarik dan bisa membuat khalayak menjadi perhatian pada

perusahaan tersebut. Berbagai cara marketing communication menyusun rencana

untuk mempermudah para konsumen dan calon konsumen untuk mengenal lebih

dalam pada brand tersebut. Pada dasarnya elemen dari marketing communication

dapat membuahkan hasil jika pesan yang sudah di rancang dan di bagikan dapat

tersampaikan oleh baik kepada konsumen maupun calon konsumen dan akan

selalu bersentuhan dengan merek tersebut. Menurut Shimp terdapat berbagai
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upaya yang dilakukan oleh tim marketing communication dengan memainkan

peranan penting dengan cara memberi informasi kepada konsumen atau calon

konsumen untuk mengenalkan merek dan keunggulan dari merek perusahaan

tersebut dan bertujuan untuk mengangkat citra merek perusahaan.(Shimp,

2014:22). Pada aktivitas yang dilakukan marketing communication ini

dilaksanakan dan diterapkan oleh CV. Java Fashion Indonesia dengan merek yang

bernama Giyomi. Pada merek Giyomi yang di bawah naungan CV. Java Fashion

Indonesia ini menerapkan aktivitas marketing communication untuk membuat

strategi, menawarkan berbagai penawarannya, dan memberikan nilai kepercayaan

kepada konsumen, calon konsumen, dan klien yang akan bekerja sama dengan

Giyomi.

Salah satu adanya marketing communication dalam sebuah perusahaan

adalah dengan membantu untuk membagikan informasi, kegiatan, dan kerja sama

dengan berbagai brand lainnya kepada konsumen, calon konsumen, sampai

dengan khalayak luas dengan menggunakan media sosial. Penerapan aktivitas

marketing communication Giyomi menggunakan media sosial Instagram sebagai

wadah untuk menyalurkan berbagai strategi yang telah dibuat oleh tim marketing

communication dengan secara menarik dan mengundang antusiasme pengikut

aktif dari Instagram Giyomi, untuk lebih mendekatkan brand dengan konsumen

Giyomi tidak hanya aktif dalam Instagram saja, tetapi ia aktif juga dalam website

(www.Giyomi.co,id) dan platform e-commerce Shopee. Instagram milik Giyomi

dengan username @giyom.id memuat konten bebas, yang tidak terfokus pada

konten marketing communication saja, terdapat berbagai macam konten yang

http://www.giyomi.co,id
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diunggah oleh Giyomi, antara lain yaitu seputar informasi pengeluaran produk

baru, informasi harga pada produk Giyomi, seputar games, dan macam-macam

inspirasi untuk OOTD (Outfit Of The Day).

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk menyusun, dan membuat berbagai

strategi untuk marketing communication yang digunakan oleh Giyomi dalam

platform media sosial Instagram miliknya dengan bertujuan untuk mengetahui

bagaimana cara marketing communication menyusun dan mengemas berbagai

strategi dengan menarik, yang di dalamnya mengandung pesan untuk

mengenalkan brand tersebut kepada konsumen, calon konsumen, pengikut aktif,

dan khalayak luas agar diterima dan terus dikenal oleh khalayak luas.

I.2 Bidang Kerja Praktik

Penulis ialah mahasiswa aktif pada Fakultas Ilmu Komunikasi dengan

Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah melakukan Kerja Praktik di Giyomi

dibawah naungan CV. Java Fashion Indonesia pada divisi marketing

communication.

I.3 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari Kerja Praktik ini adalah untuk mengembangkan berbagai ide,

relasi, dan tingkat professional yang berhubungan langsung dengan klien, dan

calon klien, serta manajemen.

I.4 Manfaat Kerja Praktik

I.4.1 Manfaat Kerja Praktik bagi Mahasiswa
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Sebagai sarana untuk menerapkan teori dalam proses perkuliahan, sarana

untuk pengenalan dunia kerja khususnya dalam divisi marketing communication,

mengembangkan kemampuan kreativitas dan berkomunikasi dengan klien atau

calon klien agar dapat bekerja sama dan menjalin relasi.

I.4.2 Manfaat Kerja Praktik bagi Fakultas Ilmu Komunikasi

Menjalin dan menciptakan hubungan baik antara Fakultas Ilmu

Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan CV. Java

Fashion Indonesia.

I.4.3 Manfaat Kerja Praktik bagi Perusahaan (CV. Java Fashion Indonesia)

Memberikan kritik, saran, dan evaluasi kepada CV. Java Fashion

Indonesia untuk menciptakan berbagai marketing communication lainnya agar

dapat berkembang dan dapat dikenal oleh khalayak luas.

Menjalin dan menciptakan relasi yang baik antara CV. Java Fashion

Indonesia dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Marketing Communication

Pada era saat ini banyak perusahaan yang fokus dengan marketing

communication, pada saat ini marketing communication dapat dikatakan sebagai

hubungan antara komunikasi dengan pemasar yang mempunyai hubungan erat.

(Kartika & Hidayat, 2019:3). Secara singkat komunikasi pemasaran (marketing

communication) yaitu menyatukan semua perencanaan, tindakan, dan melakukan
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koordinasi di semua wilayah komunikasi pemasaran dan memahami konsumen

terkait menyangkut tanggapan konsumen, dengan demikian pendekatan

komunikasi pemsaran ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi

metode-metode yang efektif dan paling tepat untuk berkomunikasi dan

membangun relationship dengan para konsumen, calon konsumen, klien, calon

klien, dan pemegang saham mereka. (Hermawan, 2012:52).

I.5.2 Aktivitas Marketing Communciation

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam program aktivitas

komunikasi pemasaran, maka terdapat enam modus yang dapat dibaurkan,

sebagai berikut :

a. Periklanan

Iklan dibayar oleh perusahaan yang di dasari oleh gagasan barang atau jasa

oleh suatu sponsor yang diketahui identifikasi perusahaannya. Biasanya iklan ini

digunakan diberbagai media offline dan online, iklan dapat menjangkau

konsumen dalam jumlah besar dan mempunyai komunikasi satu arah, dan dapat

diulang secara berkali-kali, biaya yang diperlukan mahal.

b. Promosi Penjualan

Salah satu program dari komunikasi pemasaran yang berjangka pendek,

insentif yang dilakukan berjangka pendek tujuannya agar konsumen membeli atau

mencoba produk atau jasa baru yang sedang di promosikan, tetapi efek yang

diberikan berjangka pendek.

c. Event dan Pengalaman Perusahaan



6

Program yang dilakukan disponsori oleh perusahaan dan dirancang untuk

menciptakan suatu merek khusus yang berhubungan dengan interaksi dari

perusahaan. Promosi ini mendukung untuk pendekatan individu kepada public

serta dapat berorientasi pada pencapaian pasar sasaran yang cukup terbatas dan

terbukti efektif.

d. Publisitas

Program yang dirancang perusahaan untuk mempromosikan produk

khusus untuk menjaga citra perusahaan, unsur pemasaran ini terbukti lebih

ekonomis dan efektif.

e. Pemasaran Langsung

Umumnya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan

telepon, fax, e-mail, dan surat, tatap muka untuk memasarkan langsung dengan

konsumen, bentuk pemasaran ini sangat tepat untuk sasaran tertentu yang dituju.

f. Penjualan Langsung

Perusahaan melakukan interaksi langsung tatap muka dengan calon

konsumen, baik perorangan maupun kelompok melalui presentasi, menjawab

pertanyaan, dan promosi ini terbilang sangat mahal. (Hermawan, 2012:64-65).

I.5.3 Media Sosial

Media sosial dapat dijelaskan sebagai dasar yang berbentuk tidak jauh

berbeda dengan cara kerja dan keberadaan dari computer. Di dalam jaringan atau

web komputer (internet) terdapat sebuah sistem yang saling berhubungan

antarpengguna yang bekerja di dasarkan oleh teknologi komputer yang saling

terhubung satu sama lain (Nasrullah, 2017:10). Menurut Fuchs dalam buku
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(Nasrullah, 2017:10) terdapat keterhubungan antarpengguna sekaligus membentuk

semacam jaringan layak yang biasanya masyarakat lakukan di dunia offline

dengan tatanan struktur, nilai, sampai dengan realistis sosial dengan konsep ini

dapat di pahami sebagai techno social system. Pengertian dari techno social

system ialah sebuah sistem sosial yang dapat berkembang dan terjadi dengan

perantara juga sekaligus keterlibatan perangkat teknologi.

Definisi media sosial yaitu perantara internet yang memungkinkan para

pengguna dapat merepresentasikan dirinya sendiri mapun, bekerja sama,

berkomunikasi dengan pengguna lain, berinteraksi, berbagi, dam dapat

membentuk ikatan sosial secara virtual. Terdapat bebragai macam karakteristik

media sosial, antara lain :

1. Jaringan (Network)

Media sosial memiliki karakter dalam jaringan sosial, dan terbangun dari

struktur yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Kata “jaringan” dapat

dipahami dalam istilah bidang teknologi seperti ilmu komputer dalam artian

infrastruktur yang dapat menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras

lainnya.

2. Informasi (Information)

Informasi menjadi materi yang penting dari media sosial, karena informasi

menjadi komoditas yang akan dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas tersebut

yang pada dasarnya akan di produksi dan didistribusikan pada antarpengguna itu

sendiri. Dalam kegiatan ini pengguna dan antarpengguna lainnya akan
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membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara tidak sadar maupun sadar

akan mengikuti istitusi masyarakat berjejaring atau bisa disebut network society.

3. Arsip (Archive)

Arsip adalah salah satu yang menjadi sebuah karakter dalam menjelaskan

bahwa sebuah informasi telah di simpan dan dapat diakses kapanpun dan melalui

perangkat apapun. Informasi yang telah diuanggah tidak dapat hilang dalam

hitungan hari, bulan, maupun tahun.

4. Interaksi (Interactivity)

Interaksi dibangun oleh karakter dasar dari media sosial, interaksi di media

sosial seperti saling memberi tanda seperti “like” “love” “retweet” pada berbagai

platform media sosial, atau hanya sekedar mengomentari unggahan pengguna lain.

Interaksi dalam media sosial juga bisa saling mempromosikan tempat, produk,

dan layanan jasa selain itu juga bisa membagikan informasi perasaan pengguna

atau antarpengguna di platform media sosial.

5. Simulasi (Simulation) Sosial

Gagasan simulasi ini membawa bahwa kesaran yang nyata di benak

pengguna akan semakin berkurang dan digantikan oleh realitas semu. Kondisi ini

disebabkan oleh imajinnasi yang disajikan oleh media secara terus menerus.

Pengguna seolah-oleh tidak bisa membedakan antara realita dengan yang ada pada

layar.

6. Konten oleh Pengguna (User Generated Content)

Salah satu karakteristik ini menunjukkan bahwa konten di media sosial

adalah sepenuhnya berdasarkan kepemilikan akun atau pengguna tersebut. Konten
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oleh pengguna ini ialah sebuah tanda di media sosial bahwa pengguna tidak hanya

memproduknya konten di ruang individu, tetapi juga di konsumsi oleh pengguna

lainnya. (Nasrullah, 2017:16-31).

I.5.4 Instagram

Instagram ialah salah satu media sosial yang memberikan

kemudahan berbagi foto, video dan juga layanan jejaring sosial lainnya secara

online yang dapat digunakan penggunanya untuk membagi dan mengambil ke

teman mereka atau pengikutnya. Instagram dapat di download melalui app store

atau playstore. Fitur Instagram hampir sama dengan Facebook yang intinya perlu

izin untuk mengikuti (follow) atau sekedar memberi komentar pada post yang

diunggah. (Budiargo, 2015:48).

Instagram muncul pada tanggal 6 Oktober 2010 dengan berjalannya waktu

Instagram semakin banyak dan bertambah jumlah pengikut yang menggunakan

aplikasi ini. Instagram dirancang oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Menurut

Merri dalam Jurnal (Zakirah, 2018) Instagram menjadi wadah untuk membentuk

citra diri, yang dimana semakin banyak angka jumlah pengikutnya (followers) dan

jumlah yang menyukai (love, atau like) di beberapa unggahan pemilik akun, maka

terlihat citra diri pemilik akun yang tinggi dan dapat di katakan sebagai figure

bagi remaja-remaja masa kini. (Zakirah, 2018:5-6).

Menurut (Rizaty, 2021) Instagram adalah salah satu platform di media

sosial yang paling popular di dunia, terutama pada kalangan dewasa muda. Pada

kuartal I-2021 jumlah pengguna aktif Instagram di seluruh dunia menyentuh

angka 1.07 miliar dan 354 juta pengguna aktif yang berusia 25 hingga 34 tahun.
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Instagram menjadi fitur yang sangat disukai di media sosial dan sangat popular di

seluruh dunia karena fitur ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten

fotgrafi dan videografi serta mengikuti kehidupan para artis favoritnya.
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