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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin pesat meningkat, serta arus globalisasi yang tak terbendung, 

menyebabkan batas-batas wilayah antar daerah bahkan antar negara menjadi 

semakin tak terlihat. Dampaknya adalah transformasi pada segala bidang 

kehidupan, tak terkecuali pada industri bisnis telekomunikasi. 

Kebutuhan akan akses komunikasi digital menjadi hal mutlak yang tidak 

bisa diganggu gugat pada pola kehidupan manusia modern saat ini. Pasalnya 

segala aspek kehidupan di manapun kita berada sudah pasti memerlukan akses 

komunikasi yang cepat dan efektif untuk memudahkan segala aktifitas. 

Data yang diambil dari US Cencus bureau pada tahun 2014 menjelaskan 

bahwa pengguna telepon seluler telah melebihi dari 281 juta yang tersebar dari 

Sabang Hingga Merauke. Jumlah SIM Card yang diproduksi dan didaur ulang 

pun telah melebihi dari 350 juta keping. 

Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per awal tahun 2014 baru 

mencapai 251 juta jiwa. Fakta ini membuktikan bahwa kebutuhan akan dunia 

komunikasi dan  informasi sangat tinggi di Indonesia.Sementara itu dari data 

yang sama, ternyata pengguna ponsel, mereka adalah pengguna aktif internet 

sebanyak 72 juta orang, dan 62 juta diantaranya punya akun Facebook yang 

aktif. 

Lain halnya dengan jumlah penduduk bumi yang telah mencapai 6,5 miliar 

jiwa dan dua miliar dari mereka telah terhubung dengan dunia maya, dan 1,3 

jiwa dari pengguna internet ternyata mereka aktif di dunia media sosia.Dari 

banyaknya jumlah pengguna internet tersebut, tentunya banyak penyedia industri 

telekomunikasi seluler yang bersaing untuk memenuhi dan mengakomodasi 
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kebutuhan dan keinginan konsumen,Saat ini ada tujuh perusahaan penyedia 

layanan industri telekomunikasi seluler di Indonesia yaitu PT Hutchison 3 

Indonesia (Tri), PT XL Axiata (EXCL), PT Indosat Ooredoo (ISAT), PT 

Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), 

PT. Smartfren dan PT Bakrie Telecom. Menurut CIMB dalam laporan risetnya 

kepada nasabah, pendapatan industri layanan seluler Indonesia diperkirakan 

masih dapat bertumbuh 9.9 persen pada 2016. Hal ini didukung oleh 

pertumbuhan penggunaan data. 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Layanan Selular Indonesia dan 

Pertumbuhan Data pengguna(%)                             

 
Sumber : CIMB, Bareksa tahun 2010 

Dengan berkembangnya layanan selular dan pertumbuhan data pengguna  

sekarang ini, Maka akan menimbulkan persaingan dimana-mana. Hal ini 

menyebabkan konsumen mempunyai banyak alternatif pilihan serta semakin 

selektif pula dalam menentukan pilihanya. Oleh karena itu marketer dituntut 

untuk tidak saja menjual produknya melainkan juga harus mengetahui 

bagaimana menyajikan alternatif yang baik ke pasar yang menjadi sasaran, 

dibandingkan dengan para pesaingnya agar dapat memaksimalkan pangsa 

pasarnya. 
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Komunikasi pemasaran memegang peranan penting bagi eksistensi sebuah 

perusahaan. Tanpa adanya komunikasi, konsumen maupun masyarakat tidak 

akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran 

merupakan sarana yang di gunakan perusahaan dalam upaya untuk memberi 

informasi,Mempersuasi konsumen,dan mengingatkan kembali konsumen secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap produk yang akan di jual.Aktifitas 

komunikasi Pemasaran terorganisir dari perusahaan atau organisasi yang 

terdapat penekanan keinginan yang baik antara perusahaan dengan pelaku 

kepentingan publik (media massa,masyarakat,dan media sosial) yang bertujuan 

untuk membangun brand awareness dan membentuk citra yang positif bagi 

sebuah perusahaan dan bertujuan untuk menegaskan bahwa perusahaan memiliki 

kredibilitas yang baik. 

Komunikasi pemasaran merupakan konsep perencanaan komunikasi 

pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana yang komprehensif (kotler, 

2005). Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menciptakan kesadaran atau pengetahuan mengenai produk dengan berbagai 

atributnya, menginformasikan kelebihan produk, menciptakan citra produk, atau 

menciptakan sikap positif, preferensi, dan keinginan membeli produk 

bersangkutan (Morissan, 2007).  

Komunikasi pemasaran sangat di butuhkan bagi setiap Industri,Terutama 

bagi Industri Telekomunikasi yang saat ini bersaing ketat untuk dapat menarik 

atau mengambil hati konsumen. 

PT.Telekomunikasi Selular Tbk. (Telkomsel) adalah sebuah perusahaan 

penyelenggara jasa telekomunikasi internasional di Indonesia.Telkomsel  

merupakan perusahaan telekomunikasi dan multimedia terbesar di Indonesia 

untuk jasa seluler (Kartu halo,simpati,Telkomsel 4G,Kartu AS,Loop).Telkomsel 

selalu berusaha menjalin hubungan dan komunikasi dengan pasar serta membaca 

keinginan pasar dan memenuhinya melalui inisiatif pemasaran yang akan dan 

atau sudah dilakukan. 
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Telkomsel melakukan beberapa bentuk komunikasi pemasaran yang unik 

dan menarik dalam upayanya menjalin komunikasi dan menawarkan produk 

kepada pelanggan dan calon pelanggannya, Salah satunya dengan menggunakan 

sosial media. 

Pada era modern saat ini banyak orang yang menggunakan internet dan 

sebagian besar orang menggunakan internet untuk sosial media,dan selain itu 

sosial media juga sangat di minati oleh banyak kalangan remaja.  

Menurut penelitian terakhir yang dilakukan oleh Nielsen dalam 

whitepaper-nya yang berjudul “The Digital Media Habits and Attitudes of 

Southeast Asian Consumers” menyebutkan bahwa penetrasi internet Indonesia 

baru 21% urutan terbawah setelah Thailand dan sementara Singapura adalah 

yang tertinggi. 

Gambar 1.2 Jumlah Pengguna internet di asia 

 
Sumber : nielsen media index 2011 

 

Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2011 mencapai 55 juta orang, 

meningkat dari tahun 2010 yang hanya 42 juta pengguna. Dengan begitu tak 

salah bila pemasaran via media sosial sangat di butuhkan perusahaan untuk 

mendongkrak penjualan pada saat ini. 
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Komunikasi Pemasaran sosial media selalu di gunakan untuk menciptakan 

konten (posting, tulisan, gambar, video) yang dapat menarik perhatian dan 

mendorong pembaca untuk membagi (share) konten tersebut melalui media 

sosial mereka. Diharapkan, konten tersebut mampu menarik perhatian, disukai, 

dan di share seluas-luasnya sehingga menghasilkan "Electronic Word of Mouth" 

(eWoM) atau dibicarakan oleh para user media sosial. Tujuan akhirnya adalah 

citra positif dan reputasi di kalangan konsumen/klien. Konsumen akan 

mendapatkan tingkat transparansi pasar yang tinggi, dengan kata lain konsumen 

memiliki peran aktif yang lebih tinggi dalam siklus value chain sehingga mampu 

mempengaruhi produk dan harga berdasarkan preferensi individu.  

Pada saat ini Telkomsel sudah melakukan kegiatan komunikasi pemasaran 

melalui sosial media.Telkomsel memiliki akun-akun hampir di setiap sosial 

media seperti Instagram, Twitter, Youtube, facebook, website Perusahaan 

menggunakan sosial media tidak hanya untuk mengenalkan produk mereka saja. 

Namun Telkomsel juga dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan pelanggan 

mereka.  

Melihat banyaknya varian bentuk komunikasi pemasaran sosial media 

yang dilakukan oleh Telkomsel khusunya Loop, akan dibahas kegiatan promosi 

atau bentuk komunikasi pemasaran melalui sosial media  Instagram, Facebook, 

Youtube dari 3 sosial media tersebut manakah yang paling efektif dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen untuk menggunakan simcard 

Loop. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka laporan PKL ini diberi judul, 

“Strategi Promosi Media sosial Youtube dan Instagram pada Produk SimCard 

Loop PT.Telkomsel”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas terdapat 2 rumusan masalah, dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi promosi produk loop PT.Telkomsel pada 

media sosial Youtube dan Instagram? 

2. Bagaimanakah Perbedaan Promosi loop Pada Media sosial Youtube 

dan Instagram? 

 

1.3. Tujuan Pelaksanaan Praktek kerja lapangan 

Tujuan pelaksanaan praktek kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Dapat Mengukur Kegiatan promosi atau bentuk iklan produk loop 

melalui sosial media Youtube dan Instagram 

2. Dapat mengetahui perbedaan promosi atau bentuk iklan di sosial 

media  youtube dan instagram loop 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari adanya praktek kerja Lapangan adalah  

1. Bagi Mahasiswa, memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang nyata di dunia 

kerja dan masyarakat serta melatih diri dan menambah pengalaman 

untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Subyek PKL, Dengan adanya PKL ini di harapkan dapat 

membantu memberikan sebuah pemikiran atau ide yang berguna 

bagi Mahasiswa,dan sebagai media untuk meningkatkan kerja sama 

antara perusahaan dengan Universitas Airlangga 

3. Bagi Akademik, Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna 

bagi perkembangan ilmu Marketing,sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi mahasiswa selanjutnya. Dan dapat memperluas 

pengenalan jurusan Diploma III Manajemen Pemasaran serta 

mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau 

instansi. 
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4. Bagi Perusahaan, dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas Iklan pada sosial 

media. 

5. Bagi Pembaca, Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis 

pada waktu yang akan datang. 

 

1.5. Rencana kegiatan 

1) Obyek Praktek Kerja Lapangan 

Topik  : Social Media Marketing 

Judul  : Strategi Promosi Media sosial Youtube dan Instagram pada 

Produk SimCard Loop PT.Telkomsel 

 2) Subyek Praktek Kerja Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Telekomunikasi Selular Surabaya 

di Gedung Plaza BRI Lt. 16 Jl. Basuki Rahmat no 122 Surabaya. 

3) Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi Seluler 

berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 29 Februari 2016 

hingga 31 Mei 2016. 
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Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No. Kegiatan 

Februari 

2016 

Maret 

2016 

April 

2016 

Mei 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survei tempat 
PKL 

                

2 Penyusunan 
proposal 

                

3 Pengajuan ijin 
PKL 

                

4 Pelaksanaan  
PKL 

                

5 
Pembekalan 

dosen 
pembimbing 

                

6 Penyusunan 
laporan TA 

                

 

1.6. Landasan Teori 

1.6.1. Manajemen Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. 

Kotler (2005) mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar 

sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan.  

Menurut Stanton,(2001), definisi pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 
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menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial. 

1.6.2. Promosi 

Promosi menurut Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman (2002 : 123) 

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan 

untuk merubah sikap dan tinakah laku pembeli, yang sebelumnya tidak 

mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan mengingat produk 

tersebut”.  

Sedangkan pengertian promosi menurut Alma, (2006) Promosi adalah 

sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen 

mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, 

mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen. 

Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang 

dilakukan baik oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan 

informasi mengenai produk, harga dan tempat. Informasi itu bersifat 

memberitahukan,membujuk, mengingatkan kembali kepada konsumen, para 

perantara atau kombinasi keduanya. Dalam promosi juga, terdapat beberapa 

unsur yang mendukung jalannya sebuah promosi tersebut yang biasa disebut 

bauran promosi. 

 

1.6.3. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menciptakan kesadaran atau pengetahuan mengenai produk dengan berbagai 

atributnya, menginformasikan kelebihan produk, menciptakan citra produk, atau 

menciptakan sikap positif, preferensi, dan keinginan membeli produk 

bersangkutan (Morissan, 2007). Duncan (2005) menyebutkan bahwa yang 

termasuk dalam bentuk komunikasi pemasaran terpadu antara lain periklanan, 
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promosi penjualan, publisitas, penjualan perseorangan, hubungan masyarakat 

dan penjualan langsung, kemasan, sponsorship dan customer service.  

Menurut Wright, (2005) tugas-tugas yang diserahkan untuk komunikasi 

pemasaran mencakup: 

1. Menginformasikan dan mendidik calon pelanggan tentang perusahaan dan  

barang dan jasa yang ditawarkan. 

2. Membujuk pasar sasaran bahwa produk jasa tertentu menawarkan solusi 

terbaik bagi kebutuhan-kebutuhan mereka, dibandingkan dengan yang 

ditawarkan perusahaan pesaing. 

3. Mengingatkan kembali pelanggan tentang produk tersebut dan memotivasi 

mereka untuk bertindak. 

4. Memelihara hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan memberikan 

berita terbaru dan informasi lebih lanjut tentang bagaimana mendapatkan 

hasil terbaik dari produk-produk perusahaan tersebut. 

Kotler (2005) menjelaskan tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam 

mengembangkan komunikasi yang efektif, yaitu: 

1. Tentukan tujuan komunikasi 

Tujuan komunikasi yang dimaksud diantaranya membangun kesadaran 

konsumen akan perusahaan dan produk, memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai perusahaan dan produk, membenahi masalah yang 

ada dan mengkomunikasikannya, membangun keyakinan konsumen akan 

produk, mendorong konsumen melakukan pembelian dan sebagainya. 

2. Rancanglah pesan 

Perumusan pesan akan memerlukan pemecahan empat masalah yaitu apa 

yang harus dikatakan (isi pesan), bagaimana mengatakannya secara logis 

(struktur pesan), bagaimana mengatakannya secara simbolis (format 

pesan), dan siapa yang seharusnya mengatakannya (sumber pesan). 

3. Pilih saluran komunikasi 
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Saluran komunikasi dapat bersifat pribadi (melibatkan dua orang atau 

lebih yang berkomunikasi langsung dengan tatap muka, telepon atau 

email) atau non-pribadi (mencakup media, atmosfir dan acara-acara). 

4. Tetapkan anggaran total komunikasi pemasaran 

Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode kesanggupan, 

metode persentase penjualan, metode keseimbangan persaingan, dan 

metode tujuan dan tugas. 

5. Putuskan bentuk bauran komunikasi 

Bentuk komunikasi pemasaran dapat berupa iklan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat dan pemberitaan, penjualan pribadi dan pemasaran 

langsung. 

6. Ukur hasilnya 

menerapkan rencana promosi, perusahaan harus mengukur dampaknya 

terhadap pendengar sasaran. 

7. Kelola komunikasi pemasaran terpadu 

Komunikasi pemasaran terpadu dapat menghasilkan konsistensi pesan 

yang lebih kuat dan dampak penjualan yang lebih besar. 

 

1.6.4. Sosial Media 

Sosial Media adalah information content created by people using highly 

accessible and scalable publishing technologies. sosial media sebagai realisasi 

dari konsep web 2.0: Media yang kontennya diciptakan oleh masyarakat 

umum/user dengan dukungan teknologi (website, atau web application) yang 

menganut oknsep web 2.0. Bentuk fisik dari social media: blog, microblog, 

social networking site, photo sharing, video sharing, dan lain-lain.  

Jadi, sosial media adalah aspek kontennya yang diciptakan oleh 

masyarakat umum (sosial) sebuah penggabungan sosiologi dengan fasilitas 

teknologi, merubah hubungan komunikasi one-to-many (dari media yang dimilki 

para pemodal saja) ke many-to-many (dari masyarakat untuk 

masyarakat).(sumber: inimedia.co.id/) 
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1.6.4.1.  Sosial Media Sebagai Pemasaran 

Sebagai situs jejaring, sosial media memiliki peran penting dalam 

pemasaran. Hal ini disebabkan, sosial media dapat memainkan peran 

komunikasi. Karena komunikasi menurut Morrisan (2007) merupakan upaya 

menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi perusahaan dapat 

menghasilkan citra atau image yang bersifat satu atau konsisten bagi perusahaan. 

Komunikasi dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensial 

menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha 

membujuk konsumen saat ini dan konsumen potensial agar berkeinginan masuk 

ke dalam hubungan pertukaran (exchange relationship). (sumber: inimedia.co.id/) 

 

1.6.4.2. Sosial Media Sebagai E-commerce 

Menurut  Zarella (2010), sosial Media adalah paradigma media baru 

dalam konteks industri pemasaran. Weber (2009) juga menyatakan bahwa 

media tradisional seperti TV,  radio dan koran memfasilitasi komunikasi 

satu arah sementara media sosial komunikasinya  dua arah dengan 

mengijinkan setiap orang dapat mempublikasikan dan berkontribusi lewat  

percakapan online. Sedangkan O‟Reilly (2005) berpendapat sosial media 

adalah platform yang mampu memfasilitasi    berbagai kegiatan  seperti  

mengintegrasikan  situs  web,  interaksi  sosial,  dan pembuatan konten 

berbasis komunitas.  Melalui  layanan sosial media dapat memfasilitasi 

konten, komunikasi dan percakapan. Pemakai dapat membuat, mengatur, 

mengedit, mengomentari, mentag, mendiskusikan, menggabungkan, 

mengkoneksikan dan berbagi konten. (sumber: inimedia.co.id/) 

 

1.6.4.3.  Sosial Media Sebagai Komunikasi Komunitas 

Menurut Antony Mayfield, media sosial adalah mengenai menjadi 

manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan 
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berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan 

orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan 

membangun sebuah komunitas. Sementara jejaring sosial merupakan situs 

dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung 

dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring 

sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, youtube, dan Twitter. Jika 

media tradisional menggunakan 7 media cetak dan media broadcast, maka 

media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang 

tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara 

terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang 

cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju 

maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Demikian cepatnya orang 

bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar 

terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di 

Indonesia. (sumber: inimedia.co.id/) 

 

 

1.6.4.4.  Youtube 

Dari awal kemunculannya, Youtube memang sudah menjadi “tempat” 

untuk berbagi video. Berbagai stasiun televisi, perusahaan produsen film, 

distributor rekaman, video tutorial, video tingkah laku orang-orang dan 

fenomena di sekitar Anda hingga video marketing. Bahkan, hampir setengah 

yang dilihat di Youtube adalah video yang berkaitan dengan dunia bisnis 

termasuk brand. Karena keterbukaan yang diberikan Youtube membuat 

siapapun dan perusahaan apapun bebas memasang video apapun di situs 

tersebut, jadi jika dihitung-hitung video berdurasi 3 miliar telah ditonton 

penonton dari seluruh pelosok dunia setiap bulannya. (sumber: inimedia.co.id/) 
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1.6.4.5.  Instagram 

Instagram merupakan media sosial di mana para penggunanya dapat 

berbagi foto atau video dengan para pengguna lain melalu perangkat mobile 

yang dimilikinya. Instagram menawarkan 13 pilihan tone warna yang 

manarik saat Anda edit. Instagram juga mempunyai caption yang bisa 

diberikan hastag agar para pengguna. Fungsi hastag pada Instagram sangat 

berfungsi untuk menemukan apa yang Anda ingin cari, sementara bagi 

brand menggunakan hastag bisa membuat postingan video Anda menjadi 

bisa di cari para pengguna saat mereka membutuhkan  brand Anda. Dengan 

cepat dan mudah pengguna akan meraih para calon pembeli potensial 

dengan mesin pencarian di Instagram.Dengan meningkatnya pengguna aktif 

Instagram hingga 150 juta user, membuat Instagram juga tak segan-segan 

membuat fitur Ads bagi Anda yang ingin mengiklankan video atau banner 

brand Anda. (sumber: inimedia.co.id/) 
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Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, 

maka dapat disimpulakan kerangka pemikiran dari laporan PKL ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INPUT 

1. Wawancara dengan konsumen Kalangan youth. 
 

 

 

 PROSES 

1. Analisis Sosial media 

  

                  OUTPUT 

1.  Identifikasi pengaruh komunikasi pemasaran sosial media 

terhadap keputusan youth  dalam menggunakan simcard loop? 

2. Identifikasi mengetahui variabel komunikasi pemasaran sosial 

media manakah yang dominan mempengaruhi keputusan 

mahasiswa dalam menggunakan simcard loop? 
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BAB 2 

DESKRIPSI UMUM TEMPAT PKL 

2.1. SEJARAH PERUSAHAAN 

Telkomsel didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi 

untuk mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang terdepan. Untuk  

mencapai visi tersebut, Telkomsel terus memacu pertumbuhan jaringan 

telekomunikasi di seluruh penjuru Indonesia secara pesat sekaligus 

memberdayakan masyarakat. Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai 

teknologi telekomunikasi selular di Indonesia, termasuk yang pertama 

meluncurkan layanan roaming internasional dan layanan 3G di Indonesia. 

Telkomsel merupakan operator yang pertama kali melakukan ujicoba teknologi 

jaringan pita lebar LTE. Di kawasan Asia, Telkomsel menjadi pelopor 

penggunaan energi terbarukan untuk menara-menara Base Transceiver Station 

(BTS). Keunggulan produk dan layanannya menjadikan Telkomsel sebagai 

pilihan utama pelanggan di seluruh Indonesia. 

Memasuki era ICT (Information and Communication Technology), 

Telkomsel terus mengoptimalkan pengembangan layanan di Indonesia dengan 

memanfaatkan potensi sinergi perusahaan induk yaitu PT Telkom (65%) dan 

SingTel Mobile (35%). Telkomsel terus mengembangkan layanan 

telekomunikasi selular untuk mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan 

gaya hidup selular, a truly mobile lifestyle. Dari Telkomsel untuk Indonesia 

Telkomsel memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan mobile 

lifestyle unggulan sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pelanggan. 

Telkomsel menghadirkan teknologi agar bangsa Indonesia dapat menikmati 

kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan tetap mendukung 

pelestarian negeri.  

Untuk itulah, Telkomsel secara aktif mendorong pemanfaatan energi 

terbarukan sebagai sumber energi untuk menara BTS serta menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan bagi remaja dan masyarakat yang kurang mampu. 
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Melalui peningkatan kualitas masyarakat dan pelestarian lingkungan, Telkomsel 

berpartisipasi aktif untuk masa depan bangsa yang lebih baik. 

 

2.1.1. Perkembangan Telkomsel 

1995: 

 Telkomsel didirikan  oleh Telkom dan PT. Indosat 

 Peluncuran kartuHalo paska baya 

1997: 

 Melayani 27 provinsi di Indonesia 

 Peluncuran simPATI, kartu pra bayar pertama di Asia 

1998: 

 Menjadi pemimpin industri selular di Indonesia 

2000: 

 Memperkenalkan mobile banking pertama di Indonesia 

2001: 

 Mengoperasikan GSM dual band pada frekuensi 900 & 1800 

MHz pertama di Indonesia 

2002: 

 Meluncurkan layanan WAP, web, dan data mobile berbasis SMS, 

dilanjutkan GPRS 

2003: 

 Roaming internasional pra bayar pertama di Indonesia 

2004: 

 Peluncuran kartu As pra bayar 

 Bergabung dengan Bridge Alliance, aliansi regional 

telekomunikasi selular untuk memberi manfaat lebih bagi 

pelanggan 

 Peluncuran Nada Sambung Pribadi (NSP) 

 Menerapkan teknologi EDGE, sebagai teknologi roadmap 

berikutnya setelah GPRS  
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2005: 

 Call Center meraih sertifikasi ISO 9001:2000 

2006: 

 Menghadirkan jaringan 3G pertama di Indonesia  

2007: 

 Memperkenalkan layanan push email 

 Memperkenalkan TELKOMSELFlash dan HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) pertama di Indonesia 

 Peluncuran T-Cash,layanan uang digital melalui telepon selular 

pertama di Indonesia 

2008: 

 Layanan dan data mobile di atas kapal PELNI pertama di dunia 

 Meluncurkan program Telkomsel Merah Putih dalam rangka 

memberikan layanan  telekomunikasi bagi pulau-pulau, desa-desa 

terpencil dan daerah perbatasan 

 Menggunakan energi terbarukan untuk BTS pertama di Asia 

2009: 

 Meningkatkan jaringan Telkomsel menjadi HSPA+, dengan 

kecepatan akses data mencapai 21 Mbps 

2010: 

 Peluncuran Langit Musik Digital, fasilitas unduh lagu secara 

penuh pertama di Indonesia 

 Memperkenalkan Mobile Newspaper pertama di Indonesia 

 Menggelar Program Desa Berdering, menjadikan Telkomsel satu-

satunya operator selular yang menyediakan akses telekomunikasi 

di lebih dari 25.000 desa 

 Melakukan uji coba teknologi jaringan pita lebar Long Term 

Evolution (LTE) pertama di Indonesia 
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2011: 

 Menghadirkan fasilitas R&D (Research & Development) pertama 

di Indonesia di bidang telekomunikasi dan teknologi selular  

 Memperkenalkan Tap Izy, sistem pembayaran dengan 

menggunakan telepon selular sebagai e-wallet pertama di 

Indonesia 

2012: 

 Menghadirkan layanan Usee TV sebagai real time mobile 

entertainment pertama karya anak negeri 

 Meluncurkan produk Display Advertising Banner berbasis 

teknologi pita lebar 

 Menjadi operator terbesar di Indonesia dan ke-6 di dunia dengan 

125 juta pelanggan 

 Memperkenalkan seamless mobile Wi-Fi pertama di Indonesia 

2013: 

 Meluncurkan program Masterpiece: 268 mobile GraPARI, , 

mencapai 268 Broadband Cities, dan 68 aplikasi yang dibuat oleh 

pengembang lokal 

 Menghadirkan 40 unit COMBAT (Compact Mobile Base Station) 

 Meresmikan Plasa GraPARI Hong Kong 

 Meluncurkan Digital Creative Indonesia, yang merupakan sebuah 

program yang bertujuan untuk menggerakkan industri kereatif 

digital di tanah air   

 Mendapatkan Wireless Provider of the Year  dalam Asia Pacific 

ICT  Awards 

 Uji coba LTE sukses  di APEC 2013 

 Mencapai pendapatan sebesar Rp. 60 trilyun 

2014: 

 Peluncuran LOOP, kartu pra bayar untuk segmen youth 
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 Peluncuran program Masterpiece: CRM, M2M, dan Winning The 

Youth 

 Mencapai pertumbuhan triple double digit dalam pendapatan, 

EBITDA, dan Net Income untuk 3 tahun berturut-turut 

 Meluncurkan 4G LTE pertama di Indonesia secara komersil 

2015: 

 Meresmikan GraPARI Mekah 

 

Telkomsel secara berkelanjutan membangun fondasi telekomunikasi 

berteknologi tinggi untuk menghadirkan beragam layanan telekomunikasi terkini 

dan multimedia berbasis jaringan broadband. Jaringan Telkomsel membentang 

luas menjangkau seluruh penjuru Nusantara, dikelola oleh para ahli yang 

merupakan putera-puteri terbaik bangsa. Dengan semangat melayani  Indonesia, 

dari kota hingga pedesaan, dari lautan ke hutan pedalaman, menara-menara BTS 

Telkomsel berdiri tegak di seluruh pelosok negeri. Perpaduan infrastruktur dan 

sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci keberhasilan Telkomsel 

dalam mengantarkan Indonesia ke gerbang dunia telekomunikasi berbasis 

broadband. 

  

2.1.2. Visi & Misi Perusahaan 

PT.Telkomsel memiliki sebuah visi dan misi sebagai pedoman dan tujuan 

perusahaan.Selain itu Telkomsel juga memiliki Budaya yang terus menrus 

dilakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan.Berikut adalah visi misi dan 

budaya perusahaan PT.Telkomsel : 

 Visi : Menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas 

dunia yang terpercaya  

Misi : Memberikan layanan dan solusi mobile digital yang melebihi 

ekspektasi pelanggan, memberikan nilai tambah kepada para stakeholders, dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa 
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2.1.3. Budaya Perusahaan 

TELKOMSEL memiliki Budaya Perusahaan yang disebut sebagai THE 

TELKOMSEL WAY. THE TELKOMSEL WAY sebagai sistem keyakinan (belief 

system) akan terus menerus dibangun dan dikembangkan untuk mengantarkan 

perusahaan agar selalu menjadi pemenang (The Winner) dengan pertumbuhan 

yang kompetitif dan berkelanjutan. 

THE TELKOMSEL WAY sebagai panduan seluruh pimpinan dan karyawan 

perusahaan, dalam pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan sehari-hari dalam 

bekerja memberikan kontribusi kepada Perusahaan, dibangun dari tiga bagian, 

yaitu: 

1. Philosophy to be the Best, yaitu Always The Best and GREAT Values yang 

terdiri dari Intgrity, Respect, Enthusiasm, Loyalty and Totality 

2. Principles to be the Star, yaitu Solid, Speed, Smart (3S); 

3. Practices to be the Winner, yaitu GREAT People, Great Strategy dan 

Great Innovation (3G). 

Gambar 2.1 Bangunan THE TELKOMSEL WAY 

 
 Sumber : www.telkomsel.com 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIRTUGAS AKHIR STRATEGI PROMOSI MEDIA ... DANDY SALVIAN KUMARATUGAS AKHIR



22 
 

2.1.4. Logo Identitas Perusahaan dan Slogan PT.TELKOMSEL 

 

Gambar 2.2 Logo PT.Telkomsel 

 
Sumber : www.telkomsel.com 

 

• Lingkaran Elips Horizontal 

Lingkaran yang membelah heksagon tersebut melambangkan penyelenggara 

jasa telekomunikasi domestik (PT.Telkom) 

• Lingkaran elips vertikal 

Melambangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi Internasional di 

Indonesia (PT.Telkom) sebagai salah satu “The Founding Father” 

• Heksagon Merah 

Melambangkan seluler, warna merah sendiri bermakna telkomsel berani dan 

siap menyongsong masa depan dengan segala kemungkinan 

• Heksagon abu-abu kehitaman 

Melambangkan Telkomsel selalu siap mengayomi dan terus memenuhi 

kebutuhan pelanggan, sedangkan warna abu-abu adalah warna logam yang 

berarti kesejukan, luwes, dan fleksibel 

• Pertemuan dua lingkaran berwarna putih di atas heksagon merah 

Melambangkan bentuk huruf „t‟ sebagai huruf awal telkomsel. Warna putih 

pada huruf „t‟ tersebut mengandung makna keberanian, keterbukaan, dan 

transparansi 
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2.1.5. Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT.Telkomsel area jawa bali 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:PT.Telkomsel 
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2.1.6.  Produk-produk PT. Telkomsel 

A. Kartu Halo 

Gambar 2.4 Produk Kartu Halo 

sumber:www.Telkomsel.com 

Kartu Halo merupakan kartu pasca bayar terbaik di Indonesia, dengan sinyal 

yang kuat dan jaringan yang luas. Kini kartu Halo menghadirkan varian paket 

terbaru untuk Anda yang istimewa. Pilih dan aktifkan paket pascabayar Halo Fit 

My Plan atau Halo Fit Hybrid 

 

 HaloFit MyPlan adalah paket pascabayar terbaru dari Telkomsel 

kartuHalo yang menawarkan keleluasaan lebih dengan kemudahan 

pemilihan paket yang lebih fleksibel dari layanan pascabayar 

lainnya. 

 Halo Fit Hybrid adalah paket terbaru dari kartuHalo dengan 

keistimewaan paska bayar dan kemudahan layanan pra bayar. 

Pelanggan dapat menentukan limit pemakaian setiap bulannya 

minimal Rp 100.000 dan melakukan pengisian pulsa menggunakan 

voucher Simpati atau Kartu As saat limit habis. 
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B. SIMPATI 

Gambar 2.5 Produk Simpati 4G 

 

sumber : www.Telkomsel.com 

 

Perdana SIMPATI Your Everyday Discoveries  adalah perdana terbaru dari 

simPATI yang sudah menggunakan kartu USIM ready untuk digunakan pada 

jariangan LTE / 4G, dengan harga jual Rp50,000 dengan pulsa utama sebesar 

Rp50,000.  

Perdana SIMPATIYour Everyday Discoveries memberikan keuntungan yang 

lebih banyak kepada pelanggan simPATI berupa: 

 Pulsa utama Rp 50,000 

 Langsung mendapatkan "Welcome Quota" sebesar 25MB dapat 

digunakan selama 3 hari sejak aktivasi kartu. 

 Dapat membeli paket Talkmania, Nelpon lebih murah dengan 

Talkmania, harga mulai Rp3,000 dengan kuota Nelpon hingga 

250 menit. Pembelian di *999*99#. 

 Dapat membeli Paket Data Akuisisi khusus SIMPATINew 

Discovery (Explore) di *999*9#. Harga mulai Rp49,000 kuota 

hingga 4GB. 

 Dapat membeli paket terbaru, yaitu paket SIMPATI4G. Harga 

mulai Rp49,000 dengan kuota hingga 10GB 
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C. Kartu AS 

Gambar 2.6 Produk Kartu As 

 

Sumber : www.Telkomsel.com 

 

KartuAs Pas Buat Semua adalah kartu internet murah dengan promo (skema 

tarif/price plan) terbaru dari kartuAs yang dijual dengan packaging baru dan 

memiliki harga starter pack kartu perdana Rp5000. 

Pelanggan yang berhak mendapat promo kartu internet murah As ini adalah 

pelanggan baru Kartu As yang mengaktifkan perdana Kartu Perdana As dengan 

Skema Tarif kartuAs Pas. Pelanggan dari skema tarif lain tidak bisa berpindah ke 

skema tarif ini. Juga pelanggan dari skema tarif ini tidak bisa berpindah ke skema 

tarif lain. 

 

D. LOOP 

Gambar 2.7 Produk loop 

 

Sumber : www.Telkomsel.com 
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Loop Kita adalah varian terbaru dari produk LOOP diperuntukkan bagi anak 

muda dengan berbagai fitur dan bonus yang menarik.Tarif dari loop sendiri adalah 

Rp30/10Kb penggunaan senilai Rp25.000 mendapat kuota 100 MB, setelahnya 

akan di-block untuk penggunaan internet tanpa aktifasi paket internet 

 BONUS DATA 

Bonus 25 MB akses data yang berlaku selama 30 hari sejak kartu diaktifkan 

 BONUS MASA AKTIF  

Bonus Masa Aktif 30 hari sejak pertama kali diaktifkan, dan masa aktif 

kartu akan dikalkulasikan berdasarkan penggunaan kamu selama masa aktif. 

Masa aktif maksimum kartumu adalah 365 hari.   

 

E. TCASH  

Gambar 2.8 Produk TCASH 

 

Sumber:www.Telkomsel.com 

 

TCASH adalah layanan uang elektronik dari Telkomsel. Berbeda dengan 

pulsa, dana yang di isikan ke dalam TCASH dapat digunakan untuk bayar 

merchant, belanja online, kirim uang, bayar tagihan, isi pulsa, dan masih banyak 

lagi. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Deskripsi Hasil Pelaksanaan 

3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

wawancara ini dilakukan di wilayah Surabaya. Laporan tugas akhir ini 

merupakan survei atau wawancara terhadap konsumen untuk membandingkan 

sosial media youtube atau instagram yang lebih di lihat atau di senangi 

masyarakat. Pengumpulan data di lakukan mulai 1 juni sampai 5 juni. 

 

3.1.2. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah data 

kualitatif dan data primer, 

 Data primer  : data yang di peroleh langsung dari sumbernya 

(Masyarakat), Yang masih mentah dan di dapatkan pertama kali. Di 

peroleh dari wawancara secara langsung. Dan di perlukan data 

kegiatan dan keinginan seseorang ketika membuka Instagram dan 

youtube untuk mengetahui sosial media mana yang lebih menarik 

masyarakat. 

 Data sekunder : Dapat diperoleh dari buku-buku literature, 

perpustakaan, informasi dari pihak perusahaan, media cetak, dan 

internet. 

 

3.1.3. Sumber Data 

Sumber data yang di dapatkan oleh penulis  di dapatkan dari wawancara 

secara langsung kepada kalangan Mahasiswa. 

 

3.1.4. Metode Pengumpulan Data 

Pada laporan tugas akhir ini, data yang di kumpulkan adalah data yang 

mampu di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan,sehingga data yang di 

gunakan harus akurat, relevan dan dapat di percaya. Metode yang di gunakan 
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untuk pengumpulan data tersebut adalah dengan metode wawancara, Sebagai 

metode pengumpulan informasi yang di lakukan secara langsung menanyakan 

kepada masyarakat. 

 

3.2.Identifikasi Responden 

3.2.1.   Usia 

Berikut ini adalah data Usia dari Responden yang telah wawancarai 

Gambar 3.1 Usia 

 
   Sumber: Data yang diolah 

Dari 20 responden yang telah di wawancarai 40% responden berusia 

20 tahun,35% responden berusia 21 tahun,15% responden berusia 19 

tahun,5% responden berusia 18 tahun,dan 5% responden berusia 22 tahun. 

 

3.2.2. Jenis kelamin 

Berikut ini adalah jenis kelamin 20 responden yang di wawancarai 

                                Gambar 3.2 Jenis Kelamin 

 
    Sumber:Data yang diolah 
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Dari 20 responden yang telah di wawancarai 11 responden berjenis 

kelamin perempuan dan 9 responden laki-laki. 

 

3.2.2.1.Pekerjaan 

Berikut ini adalah status 20 responden yang telah di wawancarai. 

Gambar 3.3 Pekerjaan 

 
           Sumber:Data yang diolah 

 

3.2.2.2. Sosial media yang paling Menarik 

Berikut ini adalah sosial media yang paling menarik menurut konsumen. 

Gambar 3.4 Sosial media yang paling Menarik 

 
   Sumber : Data yang diolah 
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3.2.2.3.Sosial Media yang paling sering di gunakan 

Berikut ini adalah data hasil survey mengenai sosial media yang 

paling sering menurut konsumen 

Gambar 3.5 Sosial Media yang paling sering di gunakan 

 
   Sumber:Data yang diolah 

Dari data yang di peroleh Sosial media yang paling sering di gunakan 

oleh konsumen adalah Instagram sebanyak 75%,Sedangkan yang sering 

menggunkan Youtube hanya 25%.Karena menurut responden instagram 

lebih mudah di akses dan tidak banyak memakan kuota internet. 

 

3.2.2.4. Apakah anda memiliki akun Instagram? 

Berikut ini adalah data responden yang memiliki akun istagram atau 

tidak 

Gambar 3.6 Apakah anda memiliki akun Instagram? 

 
   Sumber:Data yang diolah 
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3.2.2.5.Aktifitas yang sering di lakukan saat gunakan Instagram 

Ada beberapa aktifitas yang dilakukan seseoarang ketika menggunkan 

Instagram.Berikut ini adalah data aktifitas yang paling sering responden lakukan 

di instagram. 

Gambar 3.7 Aktifitas yang sering di lakukan Saat gunakan Instagram 

 
   Sumber : Data yang diolah 

Dari 20 Responden yang telah di wawancarai 60 % responden lebih sering 

menggunakan instagram untuk stalking,dan 35% untuk mencari informasi. 

 

3.2.2.6.Follow akun instagram loop atau tidak  

Berikut ini adalah data responden yang follow atau tidak akun loop di 

instagram  

Gambar 3.8 Follow Instagram loop atau tidak 

 
Sumber: Data yang diolah 

0%

50%

100%

Stalking
Mencari info

Upload foto

60% 

35% 

5% 

Aktifitas yang sering di lakukan saat 

gunakan Instagram 

0 

100% 

Follow akun instagram 
loop atau tidak  Iya

Tidak

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIRTUGAS AKHIR STRATEGI PROMOSI MEDIA ... DANDY SALVIAN KUMARATUGAS AKHIR



33 
 

3.2.2.7. Apakah anda memiliki akun youtube 

Berikut ini adalah data Responden yang memiliki akun youtube 

  Gambar 3.9 Apakah anda memiliki akun Youtube 

 
Sumber: Data yang diolah 

Dari 20 Responden 85% Responden memiliki akun youtube sedangkan 

15%  tidak memiliki akun youtube. 

 

3.2.2.8.Aktifitas yang sering anda lakukan saat buka youtube 

Responden memiliki kebiasaan berbeda-beda ketika membuka Youtube 

berikut ini adalah data Yang sering di lakukan oleh responden saat membuka 

youtube  

Gambar 3.10 Aktifitas yang sering anda lakukan saat buka youtube 

 
           Sumber :Data yang diolah 

Dari 20 responden yang telah di wawancarai sebanyak 40% responden 

lebih suka melakukan kegiatan menonton film pada saat membuka youtube,dan 

sebanyak 35% responden lebih suka melihat video musik.  
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3.2.2.9.Apakah anda Subscribe akun youtube loop? 

Data responden yang follow atau tidak follow akun youtube loop 

                        Gambar 3.11 Apakah anda subscribe youtube loop 

  
   Sumber :Data yang diolah 

 

3.2.2.10. Anda lebih menyukai iklan yang berdurasi pendek atau 

panjang? 

Data responden yang menyukai iklan yang pendek atau panjang 

Gambar  3.12 Anda menyukai iklan yang berdurasi pendek atau panjang 
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Dari 20 responden yang telah di wawancarai 90% responden lebih menyukai 

iklan yang berdurasi pendek sedangkan  10% orang lebih menyukai yang 

berdurasi panjang. 

3.3.   Media sosial youtube dan Instagram loop 

Gambar 3.13 Official Youtube loop 

 
Sumber : www.youtube.com/loop 

 

Pelanggan  : 3.863 

Dilihat     : 1.511.291 dari 100 video 

Like      : 1427 dari 100 video 

Dislike       : 99 dari 100 video 

Subscribe   : 79 kali dari 100 video 

Gambar 3.14 Official Instagram loop 

 

sumber : www.instagram.com/loop_id/ 
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Pengikut  : 16.4 k 

Diikuti    : 20 

Postingan : 540  

Love    : 40488 dari 100 postingan 

 

3.4. Hasil Analisis 

 Bab pembahasan ini berisi analisis terhadap hasil wawancara yang di 

lakukan terhadap 20 orang informan. Analisis data ini dilakukan dengan 

menginterprestasikan hasil wawancara yang telah di peroleh yang dikaitkan 

dengan rumusan masalah. 

Dari 20 orang informan yang telah  diwawancarai hampir semua memiliki 

akun Instagram dan Youtube, Hal ini merupakan sebuah kesempatan yang besar 

bagi loop untuk dapat melakukan promosi di sosial media tersebut untuk 

mendongkrak penjualan produk loop. 

Dalam sehari rata-rata para remaja selalu membuka Instagram dan 

Youtube, Hal yang paling sering di lakukan oleh para remaja tersebut lebih sering 

menggunakan sosial media untuk mencari informasi dan stalking. Entah itu 

informasi yang penting atau yang tidak penting. Namun sangat disayangkan para 

remaja yang telah diwawancarai mereka tidak mengikuti atau follow akun 

Instagram dan Youtube loop, Mereka tidak mengikuti akun tersebut karena 

sebagian dari mereka tidak tahu soal akun loop yang di maksud. 

Para remaja saat ini lebih cenderung menyukai iklan yang memiliki durasi 

yang pendek namun dapat tersampaikan kepada konsumen. Karena bagi mereka 

percuma iklan yang memiliki durasi panjang namun tidak menarik dan pesan yang 

disampaikan ke konsumen tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga konsumen 

menjadi malas untuk melihat iklan tersebut. Pada wawancara kali ini penulis 

memperlihatkan iklan atau promosi yang di lakukan loop di sosial media 

Instagram dan Youtube. Penulis memperlihatkan bagaimana dan seperti apa iklan 

atau promosi yang ada di youtube dan instagram loop. 

Setelah memperlihatkan promosi atau konten-konten yang berada di kedua 

sosial media tersebut mereka lebih menyukai promosi sosial media  yang berada 
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di Youtube dari pada di Instagram. Karena bagi mereka iklan yang berada di 

Youtube lebih tersampaikan isi pesannya di bandingkan di Instagram. Bagi 

mereka promosi yang di lakukan di Instagram tidak begitu jelas. Sehingga mereka 

tidak tahu maksud dan tujuan promosi iklan tersebut. 

Setelah penulis memperlihatkan promosi atau akun Instagram dan Youtube 

tersebut penulis mengira mereka mau untuk follow dan menyebarkan informasi 

akun Instagram atau Youtube loop ke rekannya. Namun perkiraan penulis itu 

salah mereka tetap tidak mau follow dan menyebarkan informasi  kedua akun 

tersebut karena bagi mereka postingan yang di posting oleh loop pasti akan 

muncul di timeline mereka dan bagi mereka tidak ada keuntungan yang mereka 

dapatkan dari memfollow akun Instagram atau Youtube loop. Seharusnya loop 

membuat sebuah kompetisi yang di lakukan di sosial media Instagram dan 

Youtube di salah satu syarat dan ketentuan itu adalah mengajak temannya untuk 

mengikuti akun Instagram dan Youtube loop. Meskipun begitu ada beberapa 

responden yang mau untuk follow Youtube loop karena bagi mereka youtube loop 

keren lebih banyak inovasi di bandingkan dengan Instagram loop dan  beberapa 

orang tertarik untk menyebarkan informasi tentang Youtube loop kepada teman-

teman mereka karena di Youtube loop terdapat beberapa artis yang mereka sukai 
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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang ada dapat di simpulkan bahwa :  

1. Promosi di dalam sosial media youtube dan Instagram sangat 

penting dilakukan dalam mendongkrak penjualan 

perusahaan,Karena Para remaja saat ini sudah banyak yang 

memiliki akun instagram dan youtube. Bagi Mereka promosi yang 

di lakukan di youtube dan juga di instagram cukup menarik 

2. Promosi atau iklan yang di lakukan di youtube melalui video lebih 

menarik dan lebih dapat tersampaikan dengan baik.Sedangkan 

Promosi atau iklan yang berada di Instagram kurang menarik karena  

gambar yang di posting oleh loop di instagram tidak dapat 

tersampaikan. 

3. Masih banyak yang tidak mau follow atau subscribe youtube dan 

Instagram loop, Meskipun sudah di beritahu akun loop. 

4. Tidak ada keuntungan bagi yang follow atau menyebarkan 

informasi mengenai loop 

 

4.2. Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut penulis memberikan saran yang 

bermanfaat dan  dapat membantu PT. Telkomsel untuk masa yang akan datang  

1. Karena pada saat ini kedua sosial media tersebut sangat di gemari 

oleh para remaja. Loop dapat Mengoptimalkan promosi yang 

berada di sosial media instagram dan youtube. Agar konsumen 

dapat mengetahui produk-produk loop lebih dalam. 

2. Loop dapat Meningkatkan atau lebih menjadwal Postingan yang 

ada di Instagram dan youtube Agar konsumen dapat lebih mengerti 

produk loop  
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3. Memberikan postingan mengenai informasi tentang loop,seperti 

paket data yang ada di dalam kartu perdana loop,dan event-event 

yang di buat loop. 

4. Memberikan postingan yang memiliki Give away kepada 

konsumen.seperti Membuat kompetisi video gokil atau foto 

inspiratif di instagram atau youtube yang mengharuskan peserta 

untuk follow akun instagram dan youtube terlebih dahulu untuk 

mengikuti kompetisi tersebut.  

5. Memberikan Hastag yang paling ngetren pada saat upload,Karena 

hastag adalah cara paling praktis untuk membuat banyak pengguna 

akun instagram dan youtube yang lain mengunjungi profil loop. 

6. Mencari waktu-waktu primetime ketika sore hari atau malam hari  

dimana para pengguna instagram atau youtube membuka timeline 

Instagram  dan youtube.Loop dapat cek primetime dengan 

menggunakan statigram. 

7. Bersosialisasi dengan pengguna Instagram dan youtube loop. 

dengan cara membalas komentar atau memberi love ke pengguna 

lain,Sehingga pengguna lain dapat respect atau respon kepada 

Instagram dan Youtube loop. 

8. Menggunakan metode endorsment dengan artis yang saat ini 

memilik banyak fans.Cara ini di yakini dapat mendongkrak jumlah 

Follower. 

9. Membuat sebuah kompetisi seperti duta loop,Yang menjadi 

sasarannya adalah anak remaja sma dan mahasiswa dengan salah 

satu syarat dan ketentuannya harus mengikuti instagram dan 

youtube loop.Selain itu kompetisi ini juga memiliki manfaat jangka 

panjang,Duta yang terpilih dapat menyebarkan informasi mengenai 

loop dan dapat mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti 

instagram dan youtube loop. 
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