
BAB III 

LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep dasar yang terkait dengan 

judul penelitian. Dengan mengambil data – data dari referensi buku dan juga 

internet yang berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam 

perancangan video Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic melalui media massa 

instagram. 

3.1 Pengertian dan Pentingnya Kecantikan 

Pada dassarnya kecantikan adalah sebuah anugrah yang dimiliki oleh 

setiap wanita dan menjad hal penting yang menjadikan pusat perhatian pada 

ummumnya. Kecantikan adalah total, mencakup ukuran-ukuran tubuh (fisik), dan 

mental atau kepribadian (inner beauty) dengan ukuran standar pula, sehingga 

secara keseluruhan melahirkan kecantikan sejati menurut Ashad Kusuma Djaya, 

(2007). 

Kecantikan tidak bisa dilepaskan dengan keindahan fisik atau tubuh. 

Bentuk tubuh yang ideal adalah langsing, tidak kelebihan lemak pada bagian-

bagian tubuh atau proporsional, perut datar, payudara kencang, pinggang 

berlekuk, dan pantat sintal, itulah yang yang dikatakan cantik (Melliana, 2006: 4). 

Tampil cantik secara fisik merupakan bagian terpenting bagi wanita khususnya 

wanita modern. Bagi seorang wanita, kecantikan adalah sebuah kelebihan yang 

diberikan oleh Tuhan dan mampu menjadi sebuah kunci dari segala keberhasilan 

duniawi. Kecantikan dalam diri seorang wanita juga dapat meningkatkan percaya 

diri, dapat meningkatkan keyakinan dalam diri seseorang. Kecantikan juga 
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merupakan pokok asumsi bagi sebagian orang pada zaman modern seperti 

sekarang, yang menyatakan bahwa seorang yang dianggap cantik juga 

diasumsikan bertanggung jawab, cerdas, dan mudah beradaptasi. Ini 

diterjemahkan kepada kecenderungan bagi orang-orang yang menarik untuk 

mendapat pekerjaan lebih cepat, pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan gaji 

yang lebih banyak, dan bahkan lebih sering bebas. 

Bahkan menurut Yulianto (2007 :36), mengatakan bahwa idealism 

kecantikan perempuan kini diidentikkan dengan kulit putih atau wajah Indo. 

Dengan kata lain, hanya ada satu standar warna kulit bagi kecantikan perempuan, 

yaitu kulit putih. Orang yang diberkati secara fisik tidak hanya diberikan peluang 

yang lebih besar dalam hidup, juga diakui dan dihargai secara universal dan 

positif (Vivian Diller,Ph.D.,buku Face It tahun 2012). Walaupun mitos dan 

kepercayaan terhadap kecantikan terlalu kuat, namun pada dasarnya kecantikan 

wanita merupakan penilaian relatif setiap orang, karena setiap orang memiliki 

kriteria atau standar kecantikan yang berbeda. Bahkan ketika kita menilai seorang 

wanita itu cantik, namun belum tentu sejalan dengan pendapat orang lain yang 

memiliki karakter yang berbeda. Begitu pentingnya penilaian akan kecantikan 

membuat wanita terobsesi untuk mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. 

Walaupun untuk mendapatnya penampilan yang sempurna tidak jarang seorang 

wanita harus mengorbankan sesuatu seperti perawatan yang berulang-ulang, 

menahan rasa sakit dan mengeluarkan biaya yang relatif banyak dan mahal. 

Karena mereka percaya pada hakikatnya wanita diciptakan dengan hal – hal yang 

identik dengan kecantikan dan keindahan.  
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Hal yang selalu dan tetap benar, bahwa kecantikan dalam arti yang murni 

adalah pokok pengalaman manusia yang universal. Ini memainkan peran yang 

kuat dan fundamental dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Juga 

merupakan kesenangan manusia yang mendasar dan tidak akan pernah hilang 

(Vivian Diller,Ph.D.,buku Face It tahun 2012). 

3.2 Teori Aging (Penuaan) 

Ada 3 teori yang mendasari terjadinya aging, yaitu: 

A. Teori sel 

• Teori Wear and Tear 

Dr. August Weismann, tahun 1882 menyatakan teori ini 

berdasarkan pada beban penggunaan (pekerjaan) sel jaringan tubuh 

yang berlangsung lama, disertai pengaruh diet yang berlebihan, beban 

fisik dan stres. Mengakibatkan sel jaringan rapuh (robek), dan mati. 

•  Adanya factor genetic yang membatasi usia sel (Hayflick limit) 

• .Teori “clock” dan “counter”: 

 Setiap sel diatur oleh suatu DNA yang disebut telomere 

(clock) yang terdapat pada bagian akhir setiap chromosom di dalam 

inti sel. Sesudah terjadi pembelahan sel, telomere akan mengecil dan 

memendek. Apabila telomere terlalu pendek akan menyebabkan sel 

menua dan mati. Pada penelitian diketemukan suatu enzim disebut 

telomerase (counter) yang dapat memperpanjang usia telomere. 

Sebagian besar sel tubuh mengandung telomerase, tetapi dalam 

keadaan “off” (tidak aktif) sehingga sel dapat tuadan mati, sedangkan 
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dalam beberapa sel tubuh lain dalam posisi “on” misalnya 

hemopoietic cells asal sel darah yang tidak 

bisa mati (immortal).Contoh lain sel kanker yang tidak dapat tua 

(mati), karena ia memproduksi telomerase (“on”) sehingga telomere 

tetap aktif. Dimasa datang terapi telomere dapat mengontrol waktu 

hidup setiap sel, menghambat telomerasepada sel kanker untuk 

menghentikan pertumbuhannya dan memperpanjangusia telomere 

pada aging sel sehingga sel tersebut menjadi remaja kembali. 

• Dr. Wong’s Hypothesis 

Grace Wong, Ph.D., adalah ilmuwandi departemen oncology 

moleculair Genentech menyatakan aging disebabkan terjadinya 

degradasi protein didalam sel akibat oksigen radikal bebas yang 

mengaktifasi enzim proteases (destructive enzyme), banyaknya 

protein yang rusak mengakibatkan aging sel dapat mengalami 

apoptosis (mati). Antioxidant, seperti vitamin C dan E dapat mengikat 

radikal bebas dan mencegah aktifitas proteases. Pada penelitiannya 

ditemukan pula bahwa hormon pertumbuhan (HP) ternyata dapat 

mengaktifasi terbentuknya protease inhibitor yang menghambat 

langsung kerja proteases. Pada laboratorium percobaannya, HP 

mampu melindungi binatang dari efek radikal bebas yang mematikan 

saat dilakukan radiasi dan hyperoxia. Ini berarti bahwa biarpun 

banyak radikal bebas didalam sel tidak akan mampu mengaktifasi 

proteses sehingga proses kematian sel tidak akan terjadi. Pada 
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penelitian akhir-akhir ini, menunjukkan HP tidak hanya 

mempengaruhi sel saja, tetapi bekerja juga pada DNA (blueprint of 

the cell). 

• Accumulated Glycosolation Endproduct (AGE) 

Tanda lain dari sel penuaan adalah protein mengalami proses 

cross-linking (perlekatan). Suatu bentuk yang terjadi saat molecul gula 

mengikat protein dan DNA yang dikenal sebagai glycosolation yang 

membentuk AGE. Ini yang menyebabkan terjadinya katarak pada 

mata,penyumbatan pada pembuluh darah, hingga hambatan filtrasi 

pada ginjal. 

B. Teori Neuroendokrin 

Vladimair Dilman mengatakan hypothalamic-pituitary axis 

dibentuk sebagai neuroendocrine “clock” aging. Seperti telomere “clock” 

yang mengontrol berapa kali suatu sel membelah diri, neuroendocrine 

mengatur waktu usia rata-rata sistim organ tubuh kita. Pada saat kita muda 

feedback system antara hypothalamus, pituitary gland dan kelenjar endokrin 

lain bekerja sangat baik seperti thermostat ruangan. Mekanisme ini disebut 

homeostasis. Tetapi saat kita tua thermostat menjadi terganggu atau rusak, 

sehingga mengganggu homeostasis yang menyebabkan timbulnya proses 

aging pada sel dan sistimorgan tubuh kita. Dr. Dilman yakin dengan 

mengembalikan homeostasis seperti pada saat kita remaja merupakan kunci 

untuk mengatur aging. Dialah yang mengilhami para anti-aging physicians 

bahwa aging dapat diobati. 
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C. Teori Imunitas 

Dr. Keith Kelley, peneliti imunologis University of Illinois 

mengatakan “Adanya hubungan terjadinya proses penuaan dengan 

penyusutan kelenjar thymus”. Kelenjar thymus adalah organ utama pertama 

dari sistem imunitas yang terletak pada tulang dada atas bagian belakang, 

dimana berfungsi sebagai tempat pematangan T-cell lymphocytes yang 

peranannya sangat penting untuk melawan penyakit. Pada usia rata-rata 12 

tahun kelenjar thymus mulai menyusut, sampai usia 40 tahun terlihat tipis 

kecil dan sukar diketemukan pada usia diatas 60 tahun. Akibatnya T-cell 

lymphocyte berkurang seiring kita tua yang membuat terjadinya Auto 

Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dimana disertai dengan 

meningkatnya penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit infeksi, penyakit 

autoimmune, dll.  

Pada penelitiannya dengan memberikan suntikan GH3 sel (sel yang 

dibiakan dilaboratorium yang dapat mengeluarkan GH) pada tikus tua 

dimana kelenjar tymusnya sudah menyusut. Kelenjar tymus membesar dan 

tikus tua tersebut menjadi tikus muda kembali. Ini membuktikan adanya 

hubungan antara penuaan dengan menyusutnya kelenjar tymus dan 

menurunnya hormon pertumbuhan. Hasil penelitiannya di publikasikan 

pada papernya, “GH3 Pituitary Adenoma Implants Can ReverseThymic 

Aging”. 



19 
 

 

3.3 Mekanisme terjadinya Aging atau Penuaan 

3.3.1 Gejala Penuaan 

Kerut/keriput merupakan gejala utama penuaan pada kulit. Namun 

umur bukanlah penyebab utama. Hanya garis tawa (laugh lines) yang 

mendapat dampak alami dari penuaan. Garis-garis di sekitar sudut mata 

juga mulai mengerut diantara hidung hingga bibir bagian atas yang 

disebabkan serat elastis dalam kulit berkurang sehingga menyebabkan kulit 

mengendur dan melipat menjadi kerut/keriput. Sebagian besar garis-garis 

wajah menjadi kerut/keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan 

terhadap sinar UV, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, 

kerut/keriput, dan melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas 

kulit terbakar dan karsinoma. 

3.3.2 Terjadinya Kerut/Keriput 

Berkurangnya ketebalan dermis sebanyak 20% pada orang tua 

berkaitan dengan hilangnya serat elastindan kolagen. Kolagen dan elastin 

adalah komponen utama lapisan dermis. Hilangnya serat-serat ini 

berdampak buruk terhadap kelembaban dan ketegangan kulit sehingga 

menimbulkan kerut/keriput. Kolagen merupakan komponen utama di 

epidermis, dengan 75% berat kering dan 18-30% volume lapisan epidermis. 

Kolagen kaya akan asam amino hidroksiprolin, hidroksilisin, dan glisin. 

Fibroblast dermis memproduksi prekursor yang dikenal sebagai pro 

kolagen. Pro kolagen ini mengandung terdiri dari 300-400 asam amino 
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tambahan pada setiap cabangnya, tambahan ini dipindahkan setelah sekresi 

menghasilkan molekul kolagen. 

3.4 Iklan 

Kata iklan berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah upaya 

menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian secara komprehensif atau 

luasnya adalah semua bentuk aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan 

ide, barang ataupun jasa secara nonpersonal melalui media yang dibayar oleh 

sponsor tertentu (Durianto, dkk, 2003). Menurut pakar periklanan dari Amerika, 

S. William Pattis (1993) iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang 

dimaksudkan untuk memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada 

seseorang atau pembeli yang potensial. Tujuannya adalah mempengaruhi calon 

konsumen untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang 

iklan. Pengertian lainnya, iklan adalah seni menyampaikan apa yang ditawarkan 

atau dijual untuk mendapatkan perhatian dan menempatkan produk secara unik 

kedalam pikiran konsumen dengan alat bantu (Roman, Maas & Nisenholtz. 

2005). 

Periklanan adalah salah satu dari beberapa metode dari promosi yang 

disadari oleh banyak perusahaan sebagai sebuah alat yang penting untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan mereka mengenai produk dan jasa yang 

mereka tawarkan. Periklanan adalah “Any paid from of nonpersonal presentation 

and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor.” Periklanan 

merupakan komunikasi luas bukan pribadi, satu arah mengenai sebuah produk 

atau organisasi yang dibayar oleh seorang pemasar (Kotler & Amstrong, 2004; 
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Lamb et al,2001). Dari ketiga pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa periklanan adalah cara menjual yang efektif yang dilakukan melalui 

media massa untuk menjangkau banyak pembeli yang tersebar secara geografis 

dengan biaya yang rendah untuk setiap tampilannya. Periklanan merupakan cara 

menyebarkan pesan, baik itu untuk membangun prefensi merek ataukah untuk 

mempercepat penjualan. Jadi, Periklanan adalah proses yang meliputi 

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Tujuan pokok 

periklanan adalah untuk meningkatkan permintaan bagi produk dengan cara 

menaikkan jumlah pembeli atau menaikkan tingkat penggunaan barang diantara 

pembeli yang ada. Periklanan yang ada pada saat ini sangat banyak jenisnya. 

Perusahaan harus mengetahui jenis iklan apa yang akan digunakan untuk 

mempromosikan produknya menurut Swastha (2001), Periklanan 

diklarifikasikan menjadi:   

a. Periklanan barang (product advertising)  

Dalam periklanan produk, pemasang iklan menyatakan kepada pasar 

tentang produk yang ditawarkannya. Periklanan produk ini dapat dibagi lagi 

dalam :  

1. Periklanan permintaan utama (primary demand advertising) 

Merupakan periklanan yang berusaha mendorong permintaan untuk 

suatu jenis produk secara keseluruhan, tanpa menyebutkan merek atau 

nama produsennya. Periklanan seperti ini biasanya dilakukan oleh 

gabungan pengusaha atau asosiasi perdagangan. Sebagai contoh : “ 

Susu kental lebih sehat.”  
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2. Periklanan permintaan tertentu (selective demand advertising) 

Selective demand advertising ini hampir sama dengan primary 

demand advertising, hanya bedanya dalam selective demand 

advertising disebutkan merk barang yang ditawarkan.sebagai contoh : 

“Susu kental Indomilk lebih sehat”.  

Selain primary demand advertising dan selective demand advertising, 

periklanan produk juga dapat dikelompokkan menjadi:  

1. periklanan langsung  

Dalam kegiatan periklanan yang langsung, penjual 

menginginkan adanya tanggapan yang cepat terhadap iklannya. Ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan kupon yang harus dikirim 

kembali dengan cepat oleh pembaca, untuk memperoleh keterangan-

keterangan yang lebih terperinci tentang produk yang diiklankan.  

2. periklanan tidak langsung  

Sedangkan kegiatan periklanan yang tidak langsung dibuat 

untuk mendorong permintaan dalam periode waktu yang lebih lama. 

Iklan ini dibuat untuk menyatakan kepada konsumen bahwa produk 

tersebut ada dan sangat menguntungkan.  

b. Periklanan kelembagaan (intitutional advertising)  

Periklanan kelembagaan atau disebut juga corporate imaga 

advertising dilakukan untuk menimbulkan rasa simpati terhadap penjual dan 

ditujukan untuk menciptakan goodwill kepada perusahaan. Periklanan 

kelembagaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu:  
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1) Iklan yang menginformasikan usaha bisnis pemilik iklan (patronage 

institutional advertising)  

Dalam periklanan ini penjual berusaha memikat konsumen 

dengan menyatakan suatu motif membeli pada penjual tersebut dan 

bukannya motif membeli produk tertentu. Misalnya, pemberitahuan 

pengecer tentang pergantian jam buka dari tokonya, atau 

pemberitahuan tentang penghantaran barang ke rumah dan 

sebagainya.  

2) Periklanan kelembagaan hubungan masyarakat (public relations 

institutional advertising)  

Disini, periklanan dipakai untuk membuat pengertian yang 

baik tentang perusahaan kepada para karyawan, pemilik perusahaan 

atau masyarakat umum. Misalnya, perusahaan menyatakan akan 

mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh pabriknya.  

3) Iklan layanan masyarakat (public service institutional advertising) 

Periklanan ini menggambarkan tentang suatu dorongan 

kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan dengan hati-hati. 

Disini, perusahaan asuransi jiwa dapat membantu dengan memberikan 

petunjuk kepada masyarakat dalam memilih kendaraan.  

c. Periklanan nasional, regional dan lokal  

Periklanan juga dapat digolongkan menurut daerah geografis dimana 

kegiatan periklanan tersebut dilakukan. 
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1. Periklanan nasional Periklanan nasional (national advertising), sering 

disebut general advertising yang merupakan periklanan yang 

biasanya disponsori oleh produsen dengan distribusi secara nasional. 

Jadi, pasar yang dituju sebagai sasaran adalah pasar nasional dan 

media yang digunakan mempunyai sirkulasi secara nasional. 

2. Periklanan regional Periklanan regional (regional advertising) adalah 

periklanan yang hanya terbatas di daerah tertentu dari sebuah negara, 

misalnya hanya meliputi Jawa saja. Biasanya, periklanan seperti ini 

dilakukan oleh penjual atau perusahaan yang mempunyai luas pasar 

pada skup regional.  

3. Periklanan lokal Periklanan lokal (local advertising) disebut juga 

retail advertising, biasanya dilakukan oleh pengecer dan ditujukan 

kepada pasar lokal saja. Apabila periklanan ini dilakukan oleh 

produsen, maka lebih dipentingkan merek produknya, tetapi apabila 

perilaku ini dilakukan oleh pengecer maka lebih dipentingkan nama 

tokonya. Oleh karena itu, periklanan ini sering dilakukan bersama-

sama antara produsen dengan para pengecernya.  

d. Periklanan pasar  

Penggolongan periklanan yang lain adalah penggolongan yang 

didasarkan pada jenis atau sifat pasarnya. Oleh karena itu, jenis periklanannya 

tergantung pada sasaran yang dituju apakah konsumen perantara, pedagang 

atau, pemakai industri. Jenis periklanan tersebut : 
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1. Consumer advertising, ditujukan kepada konsumen  

2. Trade advertising, ditujukan kepada perantara pedagang terutam 

pengecer  

3. Industrial advertising, ditujukan kepada pemakai industri  

Menurut Kotler dan Keller (2012), Periklanan memiliki sifatsifat dasar 

periklanan yaitu :  

1) Pengulangan (pervasiveness)  

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk 

memantapkan penerimaan informasi.  

2) Mendramatisir (amplified expressiveness)  

Iklan mempunyai kemampuan untuk mendramatisir pesan 

dan perusahaan melalui gambar dan suara untuk menggugah dan 

memperngaruhi perasaan khalayak.  

3) Berkepribadian (inpersonality)  

Iklan merupakan komunikasi yang menolong (satu arah) 

sehingga tidak bersifat memaksa masyarakat untuk memperhatikan 

dan menanggapinya.  

Dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran 

harus selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif 

membeli, program periklanan harus dirancang secermat mungkin, baik 

dalam keorganisasiannya maupun keputusankeputusan utama dalam 

pengelolaannya. Agar periklanan dapat berjalan lancar secara efektif dalam 

meningkatkan hasil penjualan maka diperlukan suatu perencanaan yang 
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matang sebelum periklanan tersebut dilaksanakan. Ada beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam membuat rencana kegiatan periklanan yang 

dikenal sebagai 5M menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh Hendra 

Teguh (2008) :  

• Misi (Mission) Misi yaitu menyangkut sasaran penjualan dan tujuan 

periklanan  

• Anggaran (Money) Anggaran yaitu besarnya anggaran iklan yang 

ditetapkan  

 

• Media (Media) Media yaitu keputusan mengenai pemilihan media 

periklanan yang akan digunakan  

• Pesan (Message) Pesan yaitu perencanaan, evaluasi, pemilihan, 

pelaksanaan produk dan kajian ulang, tanggung jawab sosial yang 

disampaikan kepada sasaran  

• Pengukuran (Measurement) Pengukuran yaitu mengukur dampak 

komunikasi (communication-effect) dan dampak penjualan (sales-

effect). 

Adapun tujuan periklanan menurut Kotler dan Armstrong yang 

dialihbahasakan oleh Damos Sihombing (2001:155) :  

a.   Memberi informasi, terdiri dari :  

• Menginformasikan pasar tentang produk baru  

• Mengemukakan kegunaan baru sebuah produk  

• Menginformasikan perubahan harga ke pasar  
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• Menjelaskan cara kerja produk  

• Menggambarkan jasa yang tersedia  

• Memperbaiki kesan yang salah  

• Mengurangi keraguan pembeli  

• Membangun citra perusahaan  

b. Membujuk, terdiri dari :  

• Membangun preferensi merek  

• Mendorong agar beralih ke merek anda  

• Mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk  

 

• Membujuk pembeli untuk membeli sekarang  

• Membujuk pembeli untuk menerima kunjungan  

c.    Mengingatkan, terdiri dari :  

• Mengingatkan pelanggan bahwa produk bisa saja dibutuhkan dalam 

waktu dekat  

• Mengingatkan pelanggan dimana harus membeli produk  

• Agar produk tetap diingat pelanggan walaupun penjualan sedang 

sepi  

• Menjaga agar kesadaran akan produk tetap menjadi hal utama  

Peran periklanan adalah mempengaruhi permintaan akan suatu 

produk, oleh karenaitu harusmengeluarkan sejumlah biaya yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran penjualan. Adapun faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam menetapkan anggaran periklanan menurut Kotler dan 
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Armstrong dialihbahasakan oleh Damos Sihombing (2001) sebagai berikut :  

1) Tahapan di dalam daur hidup produk : Produk baru biasanya 

membutuhkan anggaran iklan yang besar untuk membangun 

kesadaran dan mendorong konsumen agar mencoba. Merek yang 

sudah matang biasanya memerlukan anggaran lebih rendah dilihat dari 

rasionya terhadap penjualan.  

2) Pangsa pasar : Mereka dengan pangsa pasar besar biasanya 

membutuhkan lebih banyak pengeluaran iklan sebagai presentase dari 

penjualan ketimbang yang dibutuhkan oleh mereka dengan pangsa 

pasar yang kecil. Membangun pasar atau merebut pangsa pasar dari 

pesaing memerlukan pengeluaran iklan yang lebih tinggi ketimbang 

sekedar mempertahankan pangsa pasar yang sudah dikuasai.  

3) Persaingan dan kesemrawutan : Dalam suatu pasar dengan pesaing 

yang banyak dan pengeluaran iklan yang lebih tinggi, sehingga 

mereka harus lebih sering diiklankan agar tetap terdengar ditengah 

kesemrawutan pasar.  

4) Frekuensi periklanan : Bila diperlukan banyak pengulangan untuk 

menampilkan pesan suatu merek, maka merek itu harus diiklankan 

lebih sering agar dapat mengatasi bising yang terdapat di pasar.  

5) Diferensiasi produk : Suatu merek yang amat mirip dengan merek lain 

dalam hal kelas produknya (bir, minuman ringan, deterjen) menuntut 

periklanan habis-habisan untuk membedakan diri dari yang lain. 
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Kalau produknya amat berbeda dari pesaing, iklan dapat digunakan 

untuk menujukkan perbedaa-perbedaan tersebut kepada konsumen. 

3.5 Komunikasi 

Komunikasi adalah proses berbagi makna melalu perilaku verbal 

maupun non verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan 

dua orang atau lebih (Mulyana, 2004:3). Paradigma Lasswell menunjukkan 

bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yakni : 

1. Komunikator ( Communicator, Source, Sender ) 
 

2. Pesan (Message) 
 

3. Media (Cahnnel, Media) 
 

4. Komunikan (Communican, Communicate, Receiver, Recepient) 
 

5. Efek (Effect, Impact, Influence) 

Teori ini dikuatkan dengan adanya paradigma yang dikemukakan 

oleh Harrod Lasswell, menggambarkan proses komunikasi sebagai berikut : 

Sender 

Message 

Media 

Encoding 

Decoding 

Receiver 

Noise 

Feedback 

Response 
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Berdsarkan paradigma laswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan melalui media dan 

menimbulkan efek tertentu. Dalam pembuatan video Diandra ini disebut dengan 

proses komunikasi. Karena dalam pembuatannya komunikator menyampaikan 

pesan melalui media kepada komunikan untuk mendapatkan feedback. Dalam 

hal ini komunikatornya adalah Diandra sedangkan pesan yang disampaikan 

adalah treatment injeksi botox. Untuk media yang digunakan adalah sebuah 

video yang akan diunggah di instagram, yang bertujuan untuk 

menginformasikan kepada masyarakat luas sebagai komunikannya supaya 

mendapat feedback berupa pelanggan yang datang lebih meningkat. 

3.6 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu 

pihak dengan pihak lainnya yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana, 

dimulai dari sebuah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang 

untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas 

menjadi sebentuk pesan yang kemudian disampaikan secara langsung maupun 

tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara atau 

kode tulisan (Hermawan, 2012: 4).  

Pada awalnya, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan 

organisasi. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dengan 

pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa, sinyal, 
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bicara, tulisan, gerakan dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, 

transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan 

seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, 

komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dan dapat 

ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Komunikasi pemasaran adalah 

aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya 

pemasaran. Dalam dekade terakhir ini, komponen komunikasi pemasaran dalam 

bauran pemasaran menjadi semakin penting. Bahkan telah diklaim bahwa 

pemasaran di era 1990-an adalah komunikasi dan komunikasi pemasaran, 

keduanya tak terpisahkan (Shimp, 2003: 4).  

Semua organisasi modern baik perusahaan bisnis maupun nirlaba, 

menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk mempromosikan 

apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial dan nonfinansial. 

Komunikasi pemasaran adalah salah satu dari empat elemen utama bauran 

pemasaran perusahaan. Pemasar harus tahu bagaimana menggunakan iklan, 

promosi penjualan, publisitas dan penjualan personal untuk mengomunikasikan 

suatu produk beserta nilainya kepada konsumen yang dituju. 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses dimana 

pemikiran dan pemahaman disampaikan antarindividu atau antar organisasi 

dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan 

dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggannya. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan 
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gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi 

terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada 

pelanggan atau kliennya. Semua pesan komunikasi pemasaran membutuhkan 

instrumen atau media untuk melakukan transmisi. 

3.7 Strategi 

Sebenarnya, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti: 

kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang 

kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola 

para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, 

bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas dan lain sebagainya, hal ini 

kelihatan jelas pada apa yang dilakukan oleh Jendral Collin Powell selama 

Perang Teluk. Bagaimana dia mengomandoi ribuan pasukan yang berasal dari 

beberapa angkatan, bahkan berasal dari beberapa negara. Apabila kita 

translasikan definisi klasik dan tradisi ini ke dalam kompetisi bisnis di era 1990-

an kita bisa mengatakan bahwa strategi adalah hal menetapkan arah kepada 

“manajemen” dalam arti orang tentang sumber daya di dalam bisnis dan tentang 

bagaimana mengidentifikasikan kondisi yang memberikan keuntungan terbaik 

untuk membantu memenangkan persaingan dalam pasar (Dirgantoro, 2001: 5).  

John A. Byrne mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola yang 

mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan, penyebaran sumber 

daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan 

(Suyanto, 2007: 16). Strategi pada haikikatnya adalah perancanaan (planning) 

dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk 
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mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana 

operasionalnya (Effendy, 2006: 32). 

3.8 Promosi Penjualan 

Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan 

sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut jika 

dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan 

omset penjualan (Rangkuti, 2009: 49). Promosi merupakan aktivitas untuk 

menyebarluaskan pesan tentang suatu produk hingga produk ini dapat diingat 

oleh para konsumen atau para pelanggan, pesan-pesan ini merangsang mereka 

untuk melakukan permintaan dan penawaran terhadap produk ini. Promosi 

sering melibatkan iklan yang berkelanjutan untuk dipublikasikan melalui media 

massa (Liliweri, 2011: 502).  

Promosi adalah komunikasi yang dirancang untuk menangkap 

kepentingan umum untuk mendapatkan pengakuan, pengertian dan dukungan 

bagi organisasi atau perusahaan dari suatu produk tertentu. Aktivitas komunikasi 

ini dapat melibatkan pencetakan poster, brosur, logo, selebaran, memasang 

spanduk, posting internet sebagai media yang memberitahukan kepada seluruh 

masyarakat (Liliweri, 2011: 503). Pada dasarnya pengembangan kegiatan 

promosi adalah bagaimana mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan 

seseorang, suatu lembaga atau masyarakat untuk dapat saling berinteraksi. 

Promosi penjualan (sales promotion) adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian 
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produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan 

baru, memengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong 

pelanggan membeli lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, 

meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya) atau 

mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan pengecer (Hermawan, 2012: 

128).  

Untuk menetapkan program promosi penjualan, diperlukan beberapa 

tahap. Pertama, komunikator harus mengidentifikasi khalayak sasaran dan ciri-

cirinya, termasuk citra mereka terhadap produk. Kemudian, komunikator harus 

menentukan tujuan komunikasi, apakah untuk menciptakan perkenalan, 

pengetahuan, kesukaan, pilihan, keyakinan, atau pembelian. Lalu, pesan harus 

dirancang meliputi isi yang efektif, struktur, format dan sumber, saluran-saluran 

komunikasi personal maupun non personal harus diseleksi. Selanjutnya, 

anggaran promosi yang menyentuh harus ditetapkan. Biaya promosi penjualan 

harus didistribusikan menurut alat-alat utama promosi yang digunakan. 

Komunikator harus menelusuri seberapa banyak pasar yang mengenal produk 

itu, mencoba serta puas terhadap produknya selama proses promosi. Terakhir, 

semua komunikasi harus mengetahui tanggapan apa yang dikehendaki, yaitu 

tanggapan kognitif, efektif dan perilaku dari khalayak sasaran. Secara umum 

tujuan-tujuan dari promosi penjualan dapat digeneralisasikan menjadi tiga, yaitu 

meningkatkan permintaan dari para pengguna industri dan konsumen akhir, 

meningkatkan kinerja bisnis, mendukung dan mengoordinasikan kegiatan 

penjualan personal dan iklan.  
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Promosi penjualan mengandung sifat-sifat, komunikasi yang 

mengandung arti bahwa promosi penjualan mampu menarik perhatian dan 

memberi informasi untuk memperkenalkan pelanggan pada produk. Dan 

insentif, yaitu memberikan keistimewaan yang bernilai bagi pelanggan, serta 

mengundang khalayak untuk membeli saat itu juga.  Berdasarkan tujuan yang 

ingin dicapai, promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat 

dikelompokkan menjadi; promosi kepada pelanggan –merangsang/mendorong 

pelanggan untuk membeli; promosi dagang –bertujuan untuk 

merangsang/mendorong pedagang grosir (wholesaler), pengecer (retailer), 

eksportir, dan importir penjualan untuk memotivasi armada penjual dan promosi 

bisnis yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan 

kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual 

lebih banyak kepada pelanggan lama dan mendidik pelanggan.  

Menurut Blattberg dan Neslin (1995), promosi penjualan adalah bagian 

penting dari strategi komunikasi pemasaran. Pada intinya, promosi penjualan 

merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu 

produk (untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada dari nilai produk) dalam 

jangka waktu tertentu guna mendorong pembelian konsumen, efektivitas 

penjualan atau mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Dari 

pengertian tersebut, sasaran promosi penjualan dapat ditujukan kepada 

konsumen, pedagang perantara seperti pengecer atau kepada tenaga penjualan. 

Promosi penjualan merupakan orientasi tindakan pemasar yang tujuanya 
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diharapkan berdampak langsung terhadap perilaku tindakan konsumen untuk 

membeli (Hermawan, 2012: 128). 

3.9 Internet 

Internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Internet 

merupakan sebuah sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-

jaringan komputer di seluruh dunia. Berbagai jenis komputer dengan spesifikasi 

yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi melalui internet beberapa bentuk 

jaringan yang berbeda-beda dapat saling bertukar informasi dan data melalui 

intenet menggunakan seperangkat aturan yang disebut protokol TCP/IP 

(Ramadhan. 2005: 1).   

Agar dapat melakukan segala aktivitas melalui internet, maka kita harus 

terhubung atau terkoneksi dengan internet. Ada banyak cara yang dapat 

digunakan untuk bisa terhubung dengan internet, beberapa diantaranya adalah 

menggunakan gelombang radio, menggunakan saluran TV kabel atau melalui 

telepon genggam (handphone). Namun, cara yang umum digunakan adalah 

menggunakan sebuah komputer yang sudah dilengkapi modem dan terhubung 

dengan saluran telepon (cara dial up). Dan dapat juga melalui layanan wireless 

acces point. Saat ini tempat-tempat publik banyak yang menawarkan akses 

internet gratis. Biasa disebut hotspot dan bisa diakses menggunakan laptop atau 

ponsel yang memiliki fasilitas wifi. Seiring dengan perkembangan jaman, 

internet semakin memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia. Salah 

satunya dengan adanya media online yang berbasis pada internet. Media ini 

sering ditemui ketika menggunakan internet. Dengan internet, kita 
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dimungkinkan melakukan promosi tanpa tatap muka dengan cakupan audiens 

yang luas. Jarak bukanlah suatu penghalang dalam media promosi ini. Sehingga 

internet berkembang pesat menjadi sebuah media promosi dengan berbagai 

macam model. Dari website, forum, media sosial, bahkan animasi. Sebenarnya 

banyak sekali bermacam-macam jenis media dengan internet ini seiring dengan 

sejauh mana manusia mampu mengembangkan kreatifitasnya. Di sini akan 

dibahas secara umum media yang sering dijumpai di dunia maya tersebut 

(Ardhi, 2013: 63). 

3.10 Media 

Media adalah sarana penyampai yang termasuk didalamnya adalah 

media penyiaran (TV dan Radio), media cetak (surat kabar dan majalah), 

surat langsung, iklan outdoor dan media pendukung lainnya (Belch, 2007). 

Media erat kaitannya dengan iklan sehingga pola piker masyarakat 

mengatakan media adalah tempat untuk beriklan. Dengan media penyampaian 

komunikasi seperti penawaran produk dapat langsung disampaikan kepada 

konsumen. Media dapat berupa media konvensional seperti radio, TV, 

billboard, poster, Koran dan majalah tetapi juga dapat berupa media online 

(Ducan, 2005, p341). 

3.11 New Media 
 

Sejak menggunakan teknologi web 2.0, internet telah menjadi lebih 

interaktif dimana semua orang dapat berperan serta didalam dunia internet. New 

media adalah media yang memfasilitasi pengirim dan penerima. Pemahaman 

pada new media adalah interaktif (Peter, Linda.1998.p22-30). Pada abad ke-20 
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new media muncul mencakup penggabungan dari media tradisional, teknologi 

computer, dan internet.  

3.12 Media Sosial 

Social media atau media sosial yang sering kita dengar adalah media 

untuk berinteraksi sosial  menggunakan teknik yang mudah diakses dan 

jangkauan yang luas. Disaat teknologi internet dan telepon seluler yang 

berkembang semakin pesat maka media sosial juga tumbuh kian pesat. Media 

sosial dalam konteks komunitas dibangun dari orang-orang yang 

mengembangkan dan memelihara hubungan dengan saling berbagi, berkomentar 

dan terlibat dalam konten (Tuten, Tracy L,2008,p1). 

 Menurut Henderi, Muhammad Yusup, Yuliana Isma Graha (2007 : 

2), media sosial adalah situs jaringan sangat luas seperti layanan berbasis 

web yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi-

publik dalam sistem terbatasi, sistem pengguna lain dengan siapa mereka 

terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat 

oleh orang lain dengan satu sistem. Menurut Chris Garret sebagai pakar 

politik media sosial adalah alat, jasa dan komunikasi yang memfasilitasi 

hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan - 

kepentingan yang sama. Media sosial memiliki peminat yang banyak tidak 

terkecuali para pelajar, bahkan usia dibawah umur sudah memiliki akun 

media sosial pribadi. Munculnya berbagai macam media sosial memberikan 

pengaruh langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif. 

Media sosial sebagian besar bagi para pelajar digunakan sebagai alat 
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berkomunikasi, namun tidak jarang komunikasi yang dilakukan adalah 

sesuatu yang tidak terlalu penting serta memberikan kemudahan bagi 

mereka untuk memiliki banyak teman, karena media sosial dihubungkan ke 

seluruh dunia. Namun tidak jarang para pelajar menghabiskan waktu seharian 

hanya untuk aktif di dalam media sosial (https://ptkomunikasi.wordpress.com). 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein juga 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”. Menurut 

Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya yang berjudul Social Media 101 

Tactic and Tips to Develop Your Business Online mendefinisikan Social 

media sebagai berikut: 

“Social media is a new set of communication and collaboration 

tools that enable many types of interactions that were previously not 

available to the common person”. (Sosial media adalah satu set 

baru  komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak 

jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa). 

 
Social media menurut Dailey (2009:3) adalah konten online yang 

dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan 

terukur. Paling penting dari teknologi ini adalah terjadinya pergeseran cara 

mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, serta mencari informasi 

dan konten. Ada ratusan saluran social media yang beroperasi di seluruh dunia 

saat ini, dengan tiga besar facebook, LinkedIn, dan twitter. (Badri, 2011:132). 



40 
 

Dari beberapa pendapat pakar dan para ahli maka bisa disimpulkan bahwa 

media Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat 

web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi . 

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang 

seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional 

seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga 

kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang 

penggunamedia sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan 

jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, 

tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai 

pengguna social media dengan bebas bias mengedit, menambahkan, 

memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content 

lainnya (https://ptkomunikasi.wordpress.com). Media sosial memberikan 

kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial 

menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. 

Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen 

mereka dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan 

yang lebih dalam (Puntoadi, 2011: 21). Media sosial saat ini telah menguasai 

kehidupan para pengguna internet. Layanan yang dihadirkan oleh masing-

masing situs media sosial berbeda-beda. Hal inilah yang merupakan ciri khas 

dan juga keunggulan masing-masing situs media sosial. Tetapi umumnya 

layanan yang ada pada media sosial adalah chating, email, berbagi pesan, 

https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/
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berbagi video atau foto, dan lain-lain. Pemanfaatan situs mediasosial telah 

menjadi trend atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat.  

Perkembangan media sosial berdampak pada cara berkomunikasi 

organisasi. Munculnya web 2.0 memungkinkan orang membangun hubungan 

bisnis dan sosial serta berbagi informasi. Pemasaran melalui media sosial 

biasanya berpusat pada upaya membuat konten yang menarik perhatian dan 

mendorong pembaca untuk berbagi dengan jaringan sosial mereka. media sosial 

menjadi platform yang mudah diakses oleh siapapun, maka peluang perusahaan 

untuk meningkatkan kesadaran merek mereka dan memfasilitasi percakapan 

dengan pelanggan. 

3.12.1 Sejarah Perkembangan Media Sosial 
 

Hafner & lyon (stanley j. Baran, 2012 : 275) mengatakan bahwa 

Awal mula terbentuknya sosial media terjadi pada tahu 1978 dari 

penemuan sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan kita untuk 

mengunggah, atau mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan 

mengunakan surat elektronik yang koneksi internetnya masih terhubung 

dengan saluran telepon dengan modem. Sistem papan buletin ini 

ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang keduanya 

adalah sesama pecinta dunia komputer. Perkembangan sosial media 

pertaman kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama 

oleh peneliti ARPA ( Advanced Research Project Agency) pada tahun 

1971. 1995 = Kelahiran dari situs GeoCities, situs ini melayani Web 

Hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data - data website agar 
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halaman website tersebut bisa di akses dari mana saja, dan 

kemunculan GeoCities ini menjadi tonggak dari berdirinya website - 

website lain. 1997 = Muncul situs jejaring sosial pertama yaitu 

Sixdegree.com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs 

Classmates.com yang juga merupakan situs jejaring sosial namun, 

Sixdegree.com di anggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial 

di banding Classmates.com 

1999 = Muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. 

blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah Media sosial 

(stanley j. Baran, 2012 : 278). 2002 = Berdirinya Friendster, situs 

jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan 

sebuah media sosial menjadi fenomenal. 2003 = Berdirinya LinkedIn, 

tak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga berguna untuk 

mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari sebuah Media Sosial makin 

berkembang 2003 Berdirinya MySpace, MySpace menawarkan 

kemudahan dalam menggunakannya 

2004 = Lahirnya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal 

hingga sampai saat ini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang 

memiliki anggota terbanyak (stanley J.baran, 2012 : 275). 2006 = 

Lahirnya Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang 

lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status 

atau yang bernama Tweet ini yang hanya di batasi 140 karakter. 2007 = 

Lahirnya Wiser, situs jejaring social pertama sekali diluncurkan 
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bertepatan dengan peringatan Hari Bumi (22 April) 2007. 

2011 = Lahirnya Google+, google meluncurkan situs jejaring 

sosialnya yang bernama google+, namun pada awal peluncuran. google+ 

hanya sebatas pada orang yang telah di invite oleh google. Setelah itu 

google+ di luncurkan secara umum.Mungkin tidak banyak yang 

mengetahui, bahwa sebelum eranya Facebook atau MySpace, bahkan 

Friendster, ada sebuah jejaring sosial bernama Friends Reunited.Dari 

infografik dan MarketingDirecto.com, berikut tercantum cukup lengkap 

perkembangan media sosial dan internet sejak tahun 1978 hingga 2012 

(http://storyof-ml.blogspot.co.id). 

sejarah singkat intenet ada beberapa versi yang bertentangan 

mengenai awal mula lahirnya internet. Cerita yang lebih umum adalah 

internet merupakan produk perang dingin. Dalam versi ini, Angkatan 

Udara pada tahun 1962 yang ingin mempertahankan kemampuan 

militeruntuk menstransfer informasi di seluruh negeribahkan ketika 

suatu area sudah dihancurkan oleh serangan milite, menugaskan 

ilmuwan komputer papan atas untuk mengembangkan alat yang dapat 

melakukan hal tersebut tetapi banyak peneliti dan ilmuwan yang 

memperdebatkan internet pada awalnya “dibangun untuk melindungi 

ketahanan nasional ditengah ancaman serangan nuklir” Hafner & Lyon 

(candra, 2012 : 10). 

http://storyof-ml.blogspot.co.id/
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3.13 Promosi di Instagram 

“Welcome to Instagram”, inilah kalimat pembuka yang diucapkan 

Kevin Systrom dan Mike Krieger di blog resminya pada 6 Oktober 2010, 

menandai lahirnya aplikasi photo sharing revolusioner Instagram. Di startup 

yang didirikannya yaitu Burbn, dua orang anak muda tersebut bahu membahu 

berkerja keras untuk mewujudkan layanan jejaring sosial berbasis fotografi 

sesuai impiannya (Atmoko, 2012: 3).  

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur 

yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga 

terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda 

dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan 

bergerak.  

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi 

apapun dengan sistem operasi iOS 3.1.2 atau yang terbaru dan telepon kamera 

Android apapun dengan sistem operasi 2.2 (Froyo) atau yang terbaru. Aplikasi 

ini tersebar melalui Apple App Store dan Google Play. Nama Instagram berasal 

dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari 

kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan 

sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, 

seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal 
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dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk 

mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan 

Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, 

sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh 

karena itulah Instagram berasal dari instan-telegram.  

Pada tanggal 6 Oktober 2010 Instagram resmi lahir dan dirilis untuk 

platform iOS. Sebanyak 25 ribu pengguna berhasil terjaring untuk mendaftar di 

hari pertama. Instagram disukai karena kemudahan dan kecepatannya dalam 

berbagi foto ditambah beberapa filter bergaya retro yang menarik. 

Penggunannya bisa memanfaatkan 17 filter foto yang mengubah nuansa warna 

dan memberi kesan foto yang berbeda. Instagram memberikan cara baru 

berkomunikasi di jejaring sosial melalui foto. Konsep jejaring sosial dengan 

follow, like dan peluang masuk popular menjadikannya semakin digilai. 

Pengguna smartphone menjadi lebih gemar memotret. Kecenderungannya, 

Instagram dijadikan sebagai aplikasi utama untuk berbagi foto. Tetapi sebelum 

diunggah ke Instagram biasanya menggunakan beberapa aplikasi pengolah foto 

lain yang fiturnya banyak sehingga hasilnya lebih maksimal (Atmoko, 2012: 

21).  

Menurut McDaniel et al (Setyaningrum & Udaya & Efendi, 2015: 

223) yang Berbicara mengenai Promosi, Promosi adalah salah satu elemen 

bauran pemasaran sebuah perusahaan Promosi berperan menginformasikan 

(to inform), membujuk (to persuade) dan mengingatkan (to remind) konsumen 

agar menanggapi (respond) produk atau jasa yang ditawarkan.tanggapan yang 
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diinginkan dapat berbagai bentuk, dari kesadaran (awarness) akan 

keberadaan produk. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi 

pengikut akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan 

demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin 

dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah 

diunggah oleh pengguna lainnya. Berbelanja secara online memang saat ini 

sedang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, karena dengan cara baru 

inilah masyarakat tidak perlu merasa kesulitan lagi untuk memperoleh barang 

yang diinginkan. Tommy Hilfiger berpendapat “Pelanggan sangat pintar, 

mereka (pasar) melihat sesuatu di layar, mereka mungkin tidak tahu seperti 

apa aslinya, tapi mereka memiliki ide sendiri,” 

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-

bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih bagian dari facebook yang 

memungkinkan teman facebook kita mem-follow akun instagram kita. Makin 

populernya instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto 

membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online yang mempromosikan 

produk-produknya lewat instagram (M Nisrina,2015 : 137). Instagram 

merupakan salah satu media jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai 

media pemasaran langsung. Melalui instagramlah produk barang/jasa yang 

ditawarkan dengan meng-upload foto atau video singkat, sehingga para calon 

konsumen dapat melihat jenis-jenis barang/jasa yang ditawarkan. 
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3.14 Video 

Video menurut nasib pakpahan (2016) adalah sebuah teknologi yang 

dasarnya merekam, menangkap, memproses, mentransimiskan, dan menata 

ulang objek menjadi gambar bergerak.  Video biasa menggunakan film seluloid, 

sinyal elektronik, atau media digital. Video juga bisa di sebut gabungan dari 

gambar-gambar mati yang di baca berurutan dalam suatu waktu dengan 

kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang di gabung secara berurutan tersebut 

dinamakan frame dan kecepatan pembacaan frame adalah frame rate. Video 

biasa di temukan masyarakat di dalam website youtube.com, mulai dari video 

klip lagu, dokumentasi, cerita pendek, company profile, presentasi, dan lain lain.  

Dalam laporan ini video digunakan untuk mempresentasikan sebuah 

company profile perusahaan. video presentasi memiliki fungsi dan jenisnya, 

maka pengertian dari video presentasi adalah suatu video yang untuk 

mengkomunikasikan gagasan, ide, atau rencana yang bertujuan untuk 

memperkenalkan individu atau organisasi dan sebuah produk. Proses dalam 

pembuatan video presentasi ini merekam gambar atau objek dan suara, menata 

urutan atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi suatu kesatuan yang 

utuh. 
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Dalam proses pengambilan gambar untuk video di perlukan bermacam 

alat yang di perlukan, seperti kamera digital, mic recorder, tripod, lightning, 

software, dan lain lain. Tetapi dari semua alat yang ada tergantung dari konsep 

video yang akan dibuat dan tidak semua alat di perlukan dalam pembuatan 

video. Fungsi dari video presentasi sebagai sarana mengkomunikasikan sebuah 

rencana dan ide melalui penyajian satu buah video yang di hasilkan. Selain itu 

video presentasi juga menjadi alat mengkomunikasikan gagasan atau konsep, 

dalam video presentasi harus menyampaikan keunggulan gagasan atau ide yang 

dapat di sampaikan dengan mudah. Konsep atau ide yang di gunakan untuk 

video presentasi akan lebih menarik jika menggunakan gagasan dan kreatifitas 

yang original. 
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