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BAB II 

KERANGKA TEORI  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam membantu menyusun penelitian ini, penelitian-penelitian 

terdahulu sebelumnya juga dijadikan sebagai referensi. Berikut ini 

penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang juga 

membahas mengenai customer relationship management dan 

pengaplikasiannya melalui social media. 

Penelitian pertama berjudul “Analisis Aktivitas Media Twitter Bank 

BNI 46 dalam Pelaksanaan Customer Relations” yang ditulis oleh Tasya 

Adisti Susilo, mahasiswi Universitas Indonesia kelulusan tahun 2012, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Ilmu Komunikasi. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, menggunakan paradigma konstruktivis sebagai sudut pandangnya 

dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan konsep strategi 

customer relations dan karakteristik penggunaan social media dengan 

metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Konsep yang 

digunakan di penelitian ini adalah konsep menurut Mayfield yaitu 

participation, openness, conversation, community, dan connectedness. 

Teknik analisis data Triangulasi yang digunakan yaitu conversation 

analysis. 
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Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas media Twitter 

Bank BNi 46 dalam pelaksanaan customer relations memiliki dampak yang 

sangat besar. Penggunaan Twitter secara terintegrasi mampu memberikan 

sejumlah dampak positif untuk BNI 46 serti meningkatnya citra positif, 

berkurangnya jumlah komplain, semakin dekatnya hubungan dengan 

pelanggan atau nasabah, dan dapat me-maintain loyalitas nasabah. Hal ini 

terlihat dari perbedaan yang dirasakan sebelum dan setelah BNI 46 

menggunakan Twitter. Karakteristik social media yang real time terlihat 

jelas dalam penerapan customer relations BNI 46. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan, @BNI46 menanggapi berbagai pertanyaan, 

tanggapan maupun keluhan yang masuk melalui mention dengan 

membalasnya (reply) secara cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

customer-nya. 

Penelitian kedua berjudul “Penggunaan Instagram sebagai Media 

Promosi Kuliner Kota Semarang (Studi Kasus pada Komunitas Online 

@jakulsemarang)” yang ditulis oleh Wafda Afina Dianastuti, mahasiswi 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro tahun 2015.  

Penelitian ini tersebut merupakan penelitian dengan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan paradigma 

konstruktivis dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan Teori 

Media Baru dan Teori Kerangka 7C. Metode pengumpulan yang dilakukan 

adalah dengan melakukan wawancara pemilik akun dan anggota komunitas 

@JakulSemarang. Penelitian ini membahas mengenai seperti apa strategi 
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pemasaran melalui media sosial Instagram. Hasil penelitian ini adalah 

Instagram memiliki potensi untuk digunakan sebagai media promosi karena 

memiliki fitur-fitur yang memenuhi lima aspek dari Kerangka 7C, yaitu 

context, content, community, connection, dan commerce. 

 
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Peneliti 

Tasya Adisti Susilo 

(Universitas 

Indonesia, 2012) 

Wafda Afina 

Dianastuti 

(Universitas 

Diponegoro, 2015) 

Dea Anidatil 

Sukma 

(Universitas 

Multimedia 

Nusantara, 2017) 

 

Judul 

Penelitian 

Analisis Aktivitas 

Media Twitter 

Bank BNI 46 

Dalam Pelaksanaan 

Customer Relations 

Penggunaan 

Instagram sebagai 

Media Promosi 

Kuliner Kota 

Semarang (Studi 

Kasus pada 

Komunitas Online 

@jakulsemarang) 

Analisis Social 

Customer 

Relationship 

Management 

Melalui Social 

Media Instagram 

Dalam Rangka 

Membangun 

Buzzword (Studi 

Kasus Social 

Customer 

Relationship 

Management 

Kakolait 

(Chocolate & 

Coffee) 

Metode 

Penelitian 

Studi kasus 

(paradigma 

konstruktivis) 

Studi kasus 

(paradigma 

konstruktivis) 

Studi kasus 

(paradigma 

konstruktivis) 

Pendekatan 

Penelitian 

Kualitatif Kualitatif Kualitatif 

Hasil 

Penelitian 

Aktivitas media 

Twitter Bank BNI 

46 dalam 

pelaksanaan 

customer relations 

memiliki dampak 

Hasil penelitian ini 

adalah Instagram 

memiliki potensi 

untuk digunakan 

sebagai media 

promosi karena 

Konsep Social 

Stack dan model 

AISAS saling 

berkaitan. Adanya 

sinkronisasi pada 

kedua konsep di 
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yang sangat besar. 

Penggunaan 

Twitter secara 

terintegrasi mampu 

memberikan 

sejumlah dampak 

positif untuk BNI 

46 seperti 

meningkatnya citra 

positif, 

berkurangnya 

jumlah komplain, 

semakin dekatnya 

hubungan dengan 

pelanggan/nasabah

, dan dapat 

memaintain 

loyalitas nasabah. 

memiliki fitur-fitur 

yang memenuhi 

lima aspek dari 

Kerangka 7C, yaitu 

context, content, 

community, 

connection, dan 

commerce. 

mana 

karakteristik-

karakteristik 

sosial pelanggan 

Kakolait 

mendukung 

tindakan-tindakan 

dalam proses 

pengambilan 

keputusan 

konsumen dalam 

membeli produk 

Kakolait yang 

pada pengalaman 

tersebut akan 

berakhir pada 

terciptanya 

buzzword. 

 

                                               

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Marketing Communication 

Kata komunikasi dan pemasaran jika diintegrasikan dapat 

menampilkan gabungan seluruh elemen yang terdapat di dalam bauran 

pemasaran, memfasilitasi pertukaran dengan menargetkan suatu brand 

untuk sekumpulan pelanggan dan posisi brand yang membedakan dengan 

brand kompetitor dalam menciptakan suatu arti yang nantinya akan 

disebarluaskan kepada pelanggan dari brand tersebut (Chitty, Barker & 

Shimp, 2005, h. 3). 

Sedangkan menurut Shimp (2010, h. 4) menyebutkan bahwa 

gabungan dari kajian komunikasi dan pemasaran akan menghasilkan kajian 

baru yang disebut marketing communication (komunikasi pemasaran). 
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Menurut beliau, marketing communication dapat dikatakan sebagai bentuk 

komunikasi yang bertujuan dalam memperkuat strategi pasaran dan 

menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Perusahaan menggunakan 

berbagai bentuk komunikasi pemasaran dalam mempromosikan produk 

maupun jasa yang mereka tawarkan dalam usahanya mencapai keuntungan 

finansial. Tidak hanya dalam berjualan, kegiatan pemasaran juga 

melibatkan aktivitas komunikasi seperti iklan, tenaga penjualan, papan 

nama, toko, pajangan di tempat pembelian, kemasan produk, direct-mail, 

sampel dari produk, publisitas, dan alat-alat komunikasi pemasaran lainnya. 

Berbagai aktivitas tersebut tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan terkait. Lamb, Hair dan McDaniel (2009, h. 48) 

mengemukakan tujuan dari komunikasi pemasaran sebagai berikut. 

1. Informing 

Komunikasi yang bersifat informatif bertujuan untuk mengubah 

rasa kebutuhan konsumen yang sudah ada menjadi suatu 

keinginan serta menstimulasi ketertarikan konsumen tersebut 

terhadap adanya produk baru. 

 

2. Persuading 

Setelah komunikasi yang informatif disampaikan, maka tujuan 

berikutnya adalah untuk meyakinkan atau menstimulasi 

konsumen untuk melakukan tindakan pembelian. Persuasi 

memegang peranan penting dalam mempengaruhi keputusan 
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konsumen dalam membeli karena dapat meyakinkan konsumen 

dari kompetitor untuk membeli produk kita. 

 

3. Reminding 

Dalam membuat suatu produk dan nama dari produk tersebut 

tetap berada dalam ingatan konsumen, komunikasi yang bersifat 

mengingatkan dapat membantu menanamkan brand awareness 

pada konsumen.  

 

2.2.2 Customer Relationship Management 

Goldenberg (2008, h. 3) mengutarakan bahwa Customer 

Relationship Management (CRM) merupakan suatu bentuk pendekatan 

bisnis yang mengintegrasi antara manusia, proses dan teknologi untuk 

memaksimalkan hubungan dengan pelanggan (customer). CRM 

meningkatkan pengaruh internet untuk menyediakan koordinasi yang mulus 

di antara seluruh pelanggan yang terlibat. 

Penggunaan sistematis CRM sudah dibentuk sedemikian rupa untuk 

menyediakan keuntungan yang banyak bagi organisasi yang ingin 

memaksimalkan sales, marketing, hingga fungsi customer service mereka. 

Peppers dan Rogers (2011, h. 5) mengutarakan bahwa bagi beberapa 

eksekutif, customer relationship management merupakan suatu solusi 

dalam bentuk teknologi atau perangkat yang membantu melacak data dan 
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informasi mengenai customer yang memungkinkan terbentuknya customer 

service yang lebih baik.  

Peppers dan Rogers (2017, h. 10) menjelaskan dalam customer 

strategy mencakup operational CRM dan analytical CRM. Operational 

CRM berfokus pada pemasangan perangkat dan perubahan dalam proses 

yang mempengaruhi operasi sehari-hari perusahaan—operasi yang akan 

menghasilkan dan menyampaikan perlakuan yang beda kepada pelanggan 

yang beda pula. Sedangkan analytical CRM berfokus pada perencanaan 

strategis yang dibutuhkan untuk membangun customer value serta 

perubahan budaya, pengukuran dan organisasi yang diperlukan untuk 

menerapkan strategi ini dengan sukses. 

Dalam hal konten, sebuah strategi seharusnya memiliki jawaban atas 

pertanyaan ‘bagaimana suatu organisasi dapat mengharapkan untuk 

mencapai keunggulan dalam kompetisi?’ Untuk itu, Treacy dan Wiersema 

(1996, dikutip dalam Peelen dan Beltman, 2013, h. 50-52) menyebutkan 

adanya 3 value disciplines yang menjelaskan tentang apa yang membuat 

perusahaan berbeda di pasar mereka, mengapa pelanggan mereka lebih 

memilih mereka ketimbang perusahaan lainnya dan apa yang dibutuhkan 

dalam hal kompetensi dan sumber utama dalam rangka merealisasikan 

posisi tersebut. Berikut penjelasan mengenai ketiga nilai value disciplines: 
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1. Operational Excellence (Keunggulan Operasional) 

Perusahaan yang memperkerjakan sebuah strategi operasional 

yang unggul berupaya menggabungkan kombinasi dari harga, 

kualitas dan kemudahan pembelian di mana kompetitor lain 

tidak dapat menandingi. Menstandarisasi dan memaksimalkan 

produksi, jika dimungkinkan. Para pegawai diarahkan untuk 

mempertahankan level tinggi dari produk dan diawasi oleh pihak 

manajemen dengan cara terpusat.  

 

2. Product Leadership (Kepemimpinan Produk) 

Organisasi yang mengincar sebagai product leadership secara 

terus-menerus bekerja keras untuk mengimplementasikan 

berbagai inovasi dan pembaruan. Keberhasilan yang diraih oleh 

product leadership sangat bergantung pada kesuksesan yang 

bisa mereka realisasikan di pasar, dan hal ini dapat berisiko 

karena melibatkan produk-produk dan layanan yang baru di 

mana belum tentu sepenuhnya diterima oleh para pelanggan. 

Keputusan dibuat dengan sangat cepat dan tidak ada cukup 

banyak waktu untuk menganalisis seluruh situasi dan 

memutuskan segala hal yang bisa saja salah. 
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3. Customer Intimacy (Keintiman Pelanggan) 

Strategi customer intimacy ditandai dengan fakta hubungan yang 

dibangun perusahaan dengan pelanggannya. Posisi perusahaan 

tersebut harusnya sebagai partner bagi pelanggannya, dan 

mengambil alih masalah mereka dari tangan mereka, 

menawarkan mereka solusi total atau dengan menolong mereka 

agar dapat memiliki performa perusahaan yang lebih baik. 

 

Nilai disiplin organisasi tersebut jika diterapkan dengan baik, maka 

dapat membangun emosi customer. Emosi yang terbentuk nantinya dapat 

berujung pada terbentuknya trust terhadap organisasi. Menurut Frijda 

(1986, dikutip dalam Peelen dan Beltman, 2013, h. 10) emosi adalah reaksi 

terhadap rangsangan yang terdiri dari kegembiraan secara psikologis, 

mendorong evaluasi stimulus, ekspresi wajah dan pengalaman yang 

subjektif. Berikut 7 emosi dasar yang dideskripsikan Frijda. 

 Surprise: apa yang kita rasakan ketika berhadapan dengan 

sesuatu yang ‘misterius’ dan kita tidak langsung yakin apakah 

itu positif atau negatif; 

 Fear: salah satu emosi utama manusia, mengarah pada 

perseteruan atau menghindar; 

 Anger: mewakili perasaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, 

berhubungan dengan naluri kita untuk menghindar; 
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 Sorrow: melibatkan rasa tak berdaya, penghindaran dan 

kepasifan atau merenung; 

 Loathing: Perasaan bahwa sesuatu harus dijauhi atau ditolak, 

sebuah respons terhadap sesuatu yang ditolak; 

 Contempt: Objek penghinaan dirasakan di bawah orang yang 

merasakan penghinaan tersebut. Ini adalah reaksi fisik yang 

lebih ringan dari loathing; 

 Happiness: emosi positif yang penting tidak hanya untuk 

kesejahteraan umum, tetapi juga kesempatan seseorang untuk 

bertahan hidup. 

 

2.2.3 Social Customer Relationship Management 

Mitos yang menyatakan Social CRM merupakan gaya lama dari 

CRM—hal-hal operasional yang berdasarkan sales, marketing, proses 

support, dan otomatisasi melalui teknologi—yang tidak lagi dapat 

digunakan adalah pernyataan yang salah (Greenberg, 2010, h. 3). Pada 

nyatanya, operasionalnya masih diperlukan saat ini sebagaimana seperti 5 

tahun lalu atau bahkan 30 tahun lalu. Tetapi kebutuhan pelanggan, 

ekspektasi mereka, dan siapa yang mereka percaya telah berubah dengan 

drastis. Akibatnya, bagi sebuah bisnis untuk menarik perhatian pelanggan, 

apalagi mempertahankannya atau mengubahnya menjadi pendukung, maka 

perlu menyediakan sarana baru untuk mengembangkan dan 
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mempertahankan hubungan sebagai tanggapan terhadap harapan pelanggan 

yang juga sudah berubah. 

Pelanggan tradisional sama dengan kita semua sejak dekade yang 

lalu. Kita membeli produk-produk dan jasa layanan berdasarkan keputusan 

kita dalam kesepakatan harga dan manfaatnya. Kita berkomunikasi dengan 

perusahaan bersangkutan dengan menggunakan surat, telepon, dan sesekali 

menggunakan e-mail, jika mereka mempunyai fasilitas tersebut. Tetapi kini 

pelanggan sudah berubah karena perubahan sosial yang ada.  

Saat ini kita hidup di jaman customer ecosystem (Greenberg, 2010, 

h. 16). Hal ini memiliki efek implisit dan eksplisit yang luas mengenai 

bagaimana organisasi menyusun strategi bisnis, bagaimana mengelola 

proses organisasinya, model bisnis yang digunakan, teknologi yang dipilih, 

program yang diciptakan dan cara organisasi melibatkan pelanggannya. 

Pelanggan telah mengubah cara mereka melakukan kesepakatan dengan 

organisasi, menempatkan diri mereka berada di pusat kegiatan organisasi. 

 
Gambar 2.2.3.1 The Customer Ecosystem 
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Greenberg juga menambahkan bahwa ini adalah bentuk dari social 

customer yang mengendalikan customer ecosystem. Seluruh institusi, sosial, 

politik, dan bisnis terkena dampaknya. Metz (2012, h. 6) menyebutkan 

bahwa social customer dinilai mampu mempengaruhi orang lain—yang 

dianggap memiliki kesamaan selera dengannya—untuk membeli, sehingga 

menyebabkan mereka memiliki daya beli yang tinggi. 

Hal pembeda yang dapat terlihat di antara CRM dan Social CRM 

adalah karakteristik sosial. Social CRM mengulas tentang karakteristik 

emosional dan perilaku interaksi manusia melalui teknologi. Thomas 

Vander Wal menyebutnya sebagai social stack. Komponen utama dari 

social stack ini adalah ‘identitas’ dan ‘objek’. Identitas yang dimaksud 

adalah profil personal dari suatu organisasi atau perusahaan, sedangkan 

objeknya adalah alat yang digunakan untuk memperoleh identitas 

tersebut—bentuknya dapat berupa foto, video, komentar, tag sosial, rating, 

dan bookmark. Oleh sebab itu, Thomas Vander Wal (dikutip dalam 

Greenberg, 2010, h. 42) menjelaskan adanya 8 elemen karakteristik sosial 

yang dapat mempengaruhi dua komponen utama tersebut yang disebut 

dengan social stack. Model ini sudah sedikit dimodifikasi oleh Greenberg 

menjadi 9 elemen yang dapat diaplikasikan ke dalam strategi social 

customer relationship management. 
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Gambar 2.2.3.2 The Elements of Social Stack 

 

a. Presence 

Bentuk yang menandakan suatu organisasi hadir di dunia maya, 

customer dapat melihat seperti apa organisasi tersebut melalui social 

media-nya. 

b. Actions 

Bentuk respons dari organisasi. Melakukan komunikasi dan 

interaksi dengan pelanggannya melalui social media.   

c. Sharing 

Feedback terhadap organisasi atau produk dapat dibagi atau 

diceritakan kembali oleh customer di social media, membuat 

customer lain yang melihat dapat menjadikannya referensi. 

d. Reputation 

Hubungan yang dibangun dengan baik dengan customer dapat 

membantu organisasi tersebut dalam terbangunnya reputasi yang 

positif karena customer memegang kunci dari reputasi organisasi. 
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e. Relationships 

Membangun hubungan yang saling menguntungkan dapat dilakukan 

dengan melakukan sesuatu yang dapat membentuk pengertian 

customer terhadap organisasi. 

f. Conversation 

Pengelolaan yang penting dalam percakapan dengan para pelanggan 

dapat memberikan feedback yang positif. Selain itu perlu pula 

mengelola percakapan yang terjadi di antara pelanggan supaya tidak 

ada kesalahpahaman. 

g. Groups 

Melalui social media dapat terbentuk komunitas yang merupakan 

kumpulan dari customer yang sudah loyal terhadap suatu organisasi. 

h. Collaboration 

Kolaborasi memegang peranan paling penting dalam social stack ini 

karena organisasi yang mengolaborasikan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dengan produk yang dihasilkan akan membentuk trust 

dan loyal terhadap organisasi. 

i. Context 

Konteks dimaksudkan dengan profil seperti apa yang ingin 

digunakan untuk menentukan apa yang organisasi inginkan, apa 

yang organisasi lihat dan kapan organisasi melihatnya.  
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2.2.4 Social Media 

Media sosial disebut sebagai medium di internet yang 

memungkinkan penggunanya dapat merepresentasikan dirinya. Tak hanya 

itu pengguna juga dapat berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi 

dengan pengguna lainnya dalam membentuk ikatan sosial secara virtual 

(Nasrullah, 2015, h. 10).  

Pengertian media sosial sendiri menurut Scott (2010, h. 38) adalah 

suatu terminologi yang mengartikan berbagai media yang digunakan oleh 

manusia, untuk saling terhubung dan dapat berkomunikasi secara online 

demi kepentingan sosial. Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu 

membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. 

Diungkapkan juga bahwa media sosial dapat menjadi tempat untuk ide, 

pikiran dan pengalaman serta menjalin hubungan secara online. Di dalam 

media sosial juga dapat saling berbagi informasi lewat foto, video, atau pun 

gambar. 

Ada beberapa karakteristik media sosial di era modern menurut Juju 

dan Sulianta (2010, h. 7) sebagai berikut: 

1) Transparansi 

Konten terbuka yang bertujuan sebagai konsumsi publik.  

2) Dialog dan Komunikasi  

Terbentuknya suatu hubungan melalui proses komunikasi, misalnya 

komunikasi yang terjadi antara brand dengan para fansnya.  
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3) Jejaring relasi 

Terbentuknya relasi yang baik antara para pengguna baik antar individu 

atau kumpulan individu atau suatu perwakilan yang digerakkan oleh 

individu. 

4) Multi opini 

Setiap orang bebas berargumen dan menyampaikan pandangannya 

sendiri yang dikomunikasikan melalui media sosial. 

5) Multi form 

Wujudnya bermacam-macam bisa berupa social media press release, 

video news release, komunitas jejaring sosial sebagai influencer atau 

lain-lain. 

Melalui social media, perilaku konsumen berubah dalam proses 

mereka dalam mengambil keputusan apakah mereka akan menggunakan 

suatu jasa atau produk atau tidak, oleh sebab itu pelanggan cenderung 

bergantung pada social media. Di era social media, model AISAS 

(Attention, Interest, Search, Action, Share) merupakan model yang tepat 

untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen. Model ini 

dikembangkan oleh agen periklanan Jepang, yaitu Dentsu yang berlokasi di 

Tokyo Jepang. Dentsu mencetuskan model AISAS pada tahun 2005, di 

mana model ini dinilai oleh Kotaro Sugiyama dan Tim Andree sudah 

menggantikan model AIDMA (Attention, Interest, Desire, Memory, 

Action). Model AISAS ini dinilai lebih relevan dengan era social media 

yang sedang berkembang saat ini (Sugiyama, 2011, h. 30). 
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a. Attention 

Tahap ini merupakan tahap di mana organisasi atau perusahaan 

membuat suatu konten yang dapat menarik perhatian publik. Dalam 

kaitannya dengan social media, konten yang dimaksud dapat di upload 

ke salah satu akun media sosial milik perusahaan, salah satunya 

Instagram. 

b. Interest 

Tahap kedua merupakan saat publik mulai menunjukkan ketertarikan 

terhadap konten yang ditampilkan di social media. Bentuk 

ketertarikannya bermacam-macam, mulai dari sekadar memberi tanda 

like atau love sampai memberi feedback pada kolom komentar. 

c. Search 

Tahap ketiga adalah tahap ketika publik mulai mencari tahu lebih jauh 

tentang organisasi atau perusahaan yang mereka lihat di social media. 

Melalui proses mencari tahu ini, publik akan mengumpulkan 

informasi-informasi sebelum akhirnya memutuskan untuk 

menggunakan produk perusahaan tersebut dan menjadi konsumen. 

d. Action 

Setelah melakukan pencarian lebih jauh dan memutuskan untuk 

menggunakan atau membeli produk dari perusahaan terkait, konsumen 

akhirnya melakukan tindakan langsung membeli atau menggunakan 

produk tersebut.  
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e. Share 

Pengalaman konsumen dalam menggunakan produk tersebut 

menentukan pilihannya dalam memutuskan untuk berbagi 

pengalamannya dengan konsumen lain atau tidak. Jika mereka suka, 

maka tidak akan ragu membagikan feedback positif melalui social 

media mereka. Hal ini memicu kembali konsumen lainnya yang 

merupakan followers dari konsumen tersebut untuk dapat menarik 

perhatian mereka, hingga pada akhirnya turut pula menggunakan atau 

membeli produk yang sama. 

Model ini akan dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian ini 

sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan social 

customer relationship management melalui social media yang dilakukan 

oleh Kakolait. 

 

2.2.4.1 Instagram 

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan 

penggunanya untuk dapat mengunggah foto maupun video. Selain itu, 

pengguna dapat melihat pula foto maupun video yang telah diunggah 

pengguna lainnya. Aplikasi dapat diunduh ke berbagai bentuk gadget. 

Fitur-fitur edit yang terdapat dalam Instagram ini dapat meningkatkan 

kualitas foto maupun video yang akan di-upload sehingga tampak lebih 

menarik dari sebelumnya. 
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Dalam mengelola Instagram untuk keperluan bisnis, diperlukan 

beberapa pemahaman terhadap penggunaannya. Landsverk (2014, h.3) 

menjabarkan adanya 3 peraturan yang dapat organisasi lakukan dalam 

mengelola Instagram: 

a. Menentukan tujuan dari penggunaan akun Instagram 

tersebut agar dapat memanfaatkannya dengan baik; 

b. Memilih konsep yang menarik dalam menggambarkan jati 

diri organisasi; 

c. Mengunggah konten-konten yang tak hanya berkualitas 

secara pesan tetapi juga visual. 

 

2.2.5 Buzzword 

Istilah buzzword berakar pada konsep word of mouth. Customer 

yang senang dan puas akan pengalamannya dengan sebuah produk maupun 

jasa, akan dengan mudah mengucapkan kesenangan dan kepuasannya untuk 

dibagikan dengan orang lain. Buzz dapat dikatakan sebagai teknik yang 

menggunakan peristiwa atau perihal nyata dalam membentuk suatu cerita 

yang nantinya akan disampaikan dari mulut ke mulut (Foxton, dikutip dalam 

Kirby dan Marsden, 2006, h. 26). Di era digital seperti ini, sharing yang 

dilakukan customer tersebut dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan 

social media. Dari satu perkataan seseorang saja dapat menyebar dan 

membawa pengaruh yang besar bagi sebuah organisasi. Sernovitz (2012, h. 

12) menyebutkan bahwa hanya 20% buzzword saja yang penyebarannya 
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melalui online, sedangkan sisanya adalah buzzword yang disampaikan 

melalui tatap muka atau secara langsung. 

Pada dasarnya, buzzword membuat orang tanpa sadar membicarakan 

suatu hal. Inti dari buzzword itu sendiri adalah bagaimana membangun 

pembicaraan dan menjadikannya sehingga dapat berlanjut sebagai bahan 

pembicaraan (Laermer, 2004, h. 4). Pembicaraan biasanya terjadi pada 

mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Fenomena yang ada 

menunjukkan bahwa kini orang cenderung lebih percaya dengan pernyataan 

maupun rekomendasi dari keluarga, kerabat maupun teman dekat mereka. 

Customer sebagai buzzer di social media tidak dapat dipaksakan 

untuk menyebarkan buzzword-buzzword yang berbau positif saja. Customer 

hanya akan melakukan buzzing jika ia merasa sudah menyukai atau merasa 

senang dengan produk dan organisasi tersebut. Menurut Peelen dan Beltman 

(2013, h. 11) emosilah yang mempengaruhi perilaku fisik dan mental kita; 

jumlah perhatian terhadap sesuatu, keputusan akan hasil, keterbukaan 

terhadap rangsangan, dan perilaku pengambilan keputusan. 

Buzzword yang tidak dapat dikendalikan positif atau negatifnya, 

maka penting sebagai organisasi untuk melalukan monitoring; melihat ke 

arah mana pembicaraan yang berlangsung di antara customer. Perlu pula 

mengetahui komentar mana yang berkemungkinan akan berkembang 

menjadi isu negatif bagi organisasi. Ryan dan Jones (2012, h. 192) 

menyebutkan beberapa cara yang dapat digunakan dalam menangani 
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buzzword negatif yaitu menganalisis buzzword yang potensi bernilai 

negatif, terlibat langsung dalam percakapan antar customer tersebut, 

menjelaskan dengan baik kesalahpahaman yang muncul, tenang dan sopan 

dalam menjawab keluhan yang diadukan, serta memberikan informasi 

tambahan yang sifatnya mendukung, responsif dan informatif. 

   

Analisis Social Customer..., DEA ANIDATIL SUKMA, FIKOM UMN, 2017



31 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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