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ABSTRACT 

 

      The use of social media in Indonesia now has a significantly increasing number, this makes 

marketers prefer to use social media as a means of marketing communication or commonly 

referred to as social media marketing. The purpose of this study is no more to provide 

descriptive analysis of the role of social media marketing in realizing e-marketing. The results 

of this article are practically expected to provide insight and input for internet users who will 

do online business marketing using social media marketing. The application of the method in 

this research is a qualitative descriptive method, which is a method that can more easily adapt 

to the many influences on the value patterns faced by presenting data in the form of images or 

words. From the results of this study, it is recommended that the use of social media marketing 

is a medium that is quite cheap and very effective when used in marketing products or services 

online. 

 

ABSTRAK 

 

      Penggunaan media sosial di Indonesia kini mempunyai jumlah yang semakin meningkat 

secara signifikan, hal ini membuat para pemasar lebih memilih menggunakan media sosial 

sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran atau biasa disebut dengan sosial media 

marketing. Tujuan dari penelitian ini tidak lebih untuk memberikan hasil analisis deskriptif 

tentang berapa besar peranan dari sosial media marketing untuk mewujudkan e-marketing. 

Hasil dari artikel ini secara praktis diharapkan mampu memberikan suatu wawasan serta 

masukan bagi para pengguna internet yang akan melakukan pemasaran bisnis online dengan 

menggunakan media sosial marketing. Penerapan metode dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dapat lebih mudah beradaptasi dengan banyaknya 

pengaruh terhadap pola nilai yang dihadapi dengan menyajikan data dalam bentuk gambar 

ataupun kata. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan dengan penggunaan sosial media 

marketing merupakan menjadi media yang lumayan murah dan sangat efektif jika digunakan 

dalam memasarkan produk atau jasa secara online. 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Layanan perbankan saat ini memang dirancang sebagai salah satu cara untuk memuaskan para 

nasabah. Pelayanan operasional adalah pelayanan yang penting karena terjadi secara langsung. 

Kebutuhan seorang nasabah yang terjadi sewaktu-waktu sehingga bank harus siap dalam hal 

dana tunai. Transaksi yang terjadi pada sebuah bank tidak dapat diprediksi dengan kasat mata 

dikarenakan situasi dan kondisi perekonomian yang labil sehingga bank harus memperhatikan 

jumlah dana tunai yang tersedia. Oleh sebab itu perlu dibangun sebuah sistem prediksi yang 

dapat memprediksi transaksi nasabah guna untuk mengetahui pada saat momen apa, transaksi 

apa yang akan dilakukan serta dalam waktu atau tempo yang sebentar, sedang atau lama 

transaksi kedua akan dilakukan. Sistem ini menggunakan metode fuzzy time interval sequential 

pattern yang dapat memprediksi transaksi nasabah dikolaborasi dengan momen[1]. 

Penggunaan internet di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berdasarkan 

riset hasil kerja sama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ), dengan 

Pusat Kajian Komunikasi ( PusKaKom ) Universitas Indonesia menunjukkan pertumbuhan 

penggunaan internet di Indonesia terus meningkat[2]. 

       Bagi individu motivasi menggunakan media social adalah mencari informasi, berbagai 

informasi, hiburan, relaksasi, dan interaksi social, sedangkan bagi organisasi atau perusahaan 

media social banyak digunakan sebagai media atau alat untuk melakukan komunikasi 

pemasaran. Tidak seperti media tradisioanal yang hanya mampu menerapkan komunikasi satu 

arah, media social mampu menerapkan komunikasi dua arah ataupun lebih. Menggunakan 

media social sebagai alat komunikasi pemasaran tidak hanya seperti menggunakan internet dan 

tegnologi, akan tetapi harus menggunakan taktik dan strategi komunikasi. Taktik dan strategi 

disusun berdasarkan kapabilitas yang dimiliki dan target yang ingin diraih[3]. 

        Penggunaan media baru seperti smartphone semakin berkembang pesat, pengguna 

smartphone di Indonesia sekitar 100 juta pengguna smartphone aktif pada tahun 2018 

menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan populasi pengguna smartphone terbesar keempat 

di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat karena dengan smartphone, manusia dapat 

mengakses semua informasi yang ingin diperoleh termasuk belanja online. Umumnya, 
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masyarakat modern memanfaatkan smartphone sebagai media untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari termasuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan cara mendownload aplikasi dari 

smartphone. Aplikasi-aplikasi yang tersedia di smartphone sangat beragam tergantung dari 

kebutuhan masyarakat itu sendiri.Masyarakat, mayoritas memanfaatkan aplikasi transportasi 

online, belanja online dan media sosial.Instagram merupakan salah satumedia sosial yang 

memiliki pengaruh besar dan penting dalam suatu bisnis. Sampai saat ini, Instagram sudah 

memiliki 700 juta pengguna dan setiap harinya sekitar 60 juta foto dibagikan dan dapat 

memberikan 1,6 milyar likes. Instagram merupakan aplikasi yang paling popular yang 

bergunauntuk membagikan foto dan video[4]. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Merujuk pada latar belakang diatas kemudian dirumuskan bahwa rumusan masalah dalam 

makalah ini adalah mengenai bagaimana strategi marketing melalui media sosial instagram 

untuk menjual dan memproosikan produknya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama disusunnya makalah ini adalah menganalisis hasil dari penggunaan digital sosial 

media marketing khususnya dari aplikasi instagram sebagai salah satu trend pemasaran baru di 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan sasaran dan tujuan penelitian makalah ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis  

Untuk memberikan kontribusi dalam kajian ilmu teknologi dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatis dalam pengujian penelitian. 
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b. Manfaat Praktis  

Sebagai masukan kepada bebisnis tentang penawaran produk melalui periklanan yang 

dilakukan dalam media sosial. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisis, menggambarkan, dan meringkas  berbagai  kondisi, situasi  dari berbagai  data  

yang  dikumpulkan  berupa  hasil  pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di 

lapangan. Metode ini merupakan metode análisis yang berlandaskan pada filsafat post 

positivisme dan digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek   yang   alamiah, 

dimana peneliti   adalah   sebagi   instrumen   kunci.   Hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

 Metode penelitian ini  sering digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek yang alamiah  

yakni obyek  yang berkembang  apa adanya,  tidak dimanipulasi  oleh peneliti, dan kehadiran 

peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut dimana  peneliti  adalah  instrumen  

kunci.  Dalam  penelitian  kualitatif  rumusan masalah  merupakan  fokus  penelitian  yang  

masih  besifat  sementara  dan  akan berkembang  setelahpeneliti  masuk  lapangan  atau  situasi  

sosial  tertentu  dengan maksud untuk memahami gejala sosial yang kompleks[4]. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Strategi Marketing 

      Strategi marketing adalah suatu keseluruhan dari rencana pemasaran bisnis yang 

menjangkau orang serta mengubahnya agar menjadi pelanggan atau layanan yang sudah 

disediakan. Dalam suatu perusahaan strategi ini berisis proposisi nilai dari perusahaan dengan 

melakukan cara pemasaran terbaik, memiliki informasi tentang sasaran pelanggan dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan rencana pemasaran. Pada strategi marketing biasanya berisikan 

rencana pemasaran yang merupakan salah satu cara untuk menjabarkan jenis dan waktu dalam 

kegiatan pemasaran. Untuk penggunaan strategi ini perusahaan harus memiliki durasi yang 

lebih panjang dari pada rencana untuk pemasaran individu, karna dalam strategi ini akan 

mempertaruhkan proposisi nilai dan elemen-elemen penting yang terdapat pada merek atau 

brand dalam sebuah perusahaan tersebut. Strategi marketing tidak bisa disamakan dengan 

rencana pemasaran, meskipun strategi marketing dan rencana pemasaran berhubungna baik 

namun tidak dapat disamakan ataupun disatukan karena pada strategi marketing dan rencana 

pemasaran tidak berada pada satu definisi. Transisi antara keduanya buram, pada strategi 

marketing sendiri mencangkup mulai dari gambaran besar dari apa yang telah ditawarkan 

didalam bisnis itu sendiri, seperti pada proposisi nilai dan pesan merek atau brend yang telah  

terkait sedangkan untuk rencana pemasaran mencangkup tentang cara bagaimana bisnis itu 

akan menyampaikan pesan contohnya iklam yang kreatif, platform, waktu, dan lain sebagainya. 

Manfaat dari strategi marketing : 

1. Distribusi menjadi lebih efisien 

Setelah penerapan strategi marketing dalam suatu bisnis, maka akan mengetahui 

tentang semua detail yang diperlukan seperti siapa yang akan menjadi target pelanggan 

dan berapa kisaran harga yang nantinya akan ditawarkan. Tentunya dengan hal ini akan 

membantu untuk menentukan cara distribusi yang paling efektif untuk dilakukan. 

2. Membangun citra Merek atau Brand 

Tanpa adanya merek maka suatu usaha atau bisnis tidak akan dapat bertahan lama karna 

tidak adanya sebuah citra merek atau brand yang solid, karna hal ini merupakan aspek 

lain dimana strategi marketing akan membantu dalam pengelolaan suatu bisnis. 
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Penempatan iklan platform yang tidak sejalan dengan citra merek atau  brand akan 

membuang-buang uang karna iklan terbuang sia-sia. Dalam pengembangan citra merek 

atau brand, maka kita akan mendapatkan wawasan terbaik dari perbandingan saat 

melakukan penempatan disetiap platform yang beebeda. 

3. Menciptakan produk yang menjual 

Dalam proses pemasaran tidak hanya tentang bagaimana mempromosikan lini produk 

yang ada, namu pemasaran yang efektif akan melakukan cara untuk mengambil hati 

para konsumen atau klien dan memahami seperti apa permintaan serta kebutuahan dari 

para pelanggan. Jika dalam proses peyakinan tersebut masih merasa tidak memenuhi 

permintaan dari pelanggang, maka perlu melakukan atau mendesain ulang cara 

penawarannya. Dengan begitu akan menjadi cara penawaran yang terbaik untuk 

melayani pelanggan dan untuk memperkuat status produk dipasar. Perubahan teknologi 

dan ekonomi pada kondisi saat ini harus bisa mengubah diri desain pemasaran yang 

dilakukan agar tetap relevan dan dari sinilah strategi marketing akan memainkan peran 

utamanya 

 

2.2 Media Social 

      Media sosial adalah suatu grup aplikasi yang berbasis internet dengan menggunakan 

ideologi dan teknologi, dimana para pengguna akan dapat membuat atau bertukar informasi 

melalui aplikasi tersebut. Beberapa aplikasi media sosial yang sangat digemari dan memiliki 

jutaan pengguna di Indonesia yaitu facebook, instagram, twitter, youtobe, blog, dan lain 

sebagainya. Dengan penggunaan media sosial memungkinkan pengguna untuk melakukakan 

suatu komunikasi dengan jutaan pengguna lainnya. Peluang seperti ini menjadi sasaran para 

pemasar untuk menjadi suatu potensi dan kesempatan yang sangat besar untuk digunakan 

sebagai sarana salah satu alat komunikasi dalam pemasaran produknya, karna dengan media 

sosial memungkinkan berbagai informasi antara pengguna menjadi lebih mudah. 

Berikut beberapa peran penting media sosial dalam suatu bisnis yaitu : 

1. Penggunaan media sosial merupakan cara yang cukup mudah untuk mencari tahu lebih 

banyak mengenai calon pelanggan 
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2. Penggunaan media sosial mampu membantu dalam pencarian target konsumen lebih 

efektif  

3. Penggunaan media sosial mampu membantu dalam menemukan konsumen baru dan 

memperluas target pasar  

4. Mampu melakukan pengembangan target pasar dan menjadi selangkah lebih maju dari 

competitor 

5. Penggunaan media sosial dapat membantu meningkatkan pengunjung website dan 

rangking search engine 

6. Penggunaan media sosial mampu membantu dalam menghasilkan daftar calon calon 

konsumen baru 

7. Penggunaan media sosial mampu membagikan informasi lebih cepat  

8. Melalui media sosial akan lebih meningkatkan kedekatan dengan konsumen 

9. Sosial media mampu meningkatkan brand awarenee dan promosi dengan total biaya 

yang minim  

 

2.3  Instagram  

      Instagram adalah salah satu media sosial yang tengah digandrungi banyak orang. 

Penggunannya pun sangat beragam, mulai dari anak-anak hingga orang tua, mulai dari pelajar 

hingga pebisnis. Media sosial yang fokus pada platform berbagi foto dan video ini makin naik 

popularitasnya. Dalam survei yang dilakukan Instagram, terdapat hampir 90 persen orang yang 

berkomunikasi bisnis di Instagram. Dengan 76 persen membeli melalui bisnis di Instagram, 

yang tidak membeli juga tetap mencari di Instagram, serta pengguna Instagram belajar bisnis 

melalui Instagram. Pemanfaatan instagram menurut Puntoadi penggunaan atau pemanfaatan 

social media sebagai berikut :  

1. Keunggulan membangun personal branding melalui social media adalah tidak 

mengenal trik atau popularitas semu, karena audienslah yang akan menentukan. 

Berbagai social media dapat menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, 

bahkan mendapatkan popularitas di sosial media. 

2. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. 

Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual. Melalui media 
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sosial para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan 

interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Strategi Marketing Melalui Media Social 

      Kemajuan teknologi pada saat ini mampu membuat bisnis menjadi semakin hari semakin 

maju atau berkembang karna tersedianya teknologi pendukung. Dengan pemanfaatan teknologi 

yang saat ini sedang trend yaitu salah satunya media digital marketing. Penggunaan internet 

telah menjadi salah satu hal penting dalam sebuah bisnis terutama dalam penerapan pemasaran 

atau marketing. Dalam menjalankan media digital sebuah bisnis yang berperan penting dalam 

hal ini adalah konten, karna konten lah yang dapat membuat percakapan dengan seorang 

pelanggan, baik untuk saat ini atau dimasa yang akan dating. Evolusi strategi pemasaran 

dengan menggunakan konten di media digital salah satunya yaitu website maupun media social 

yang kini telah menjadi cara terbaru untuk mencapai sebuah target serta mendapatkan 

pelanggan yang tepat. Hal tersebut mereka lihat dan membacanya melalui blog, infografis, 

video, dan dalam bentuk konten digital lainnya. 

Untuk membantu pemasaran produk dapat dilakukan strategi marketing yang sedang trend dan 

perlu dikuasi antara lain yaitu : 

1. Content Marketing  

Content Marketing adalah strategi pemasaran untuk merencanakan, membuat, dan 

untuk mendistribusikan sebuah konten yang nantinya mampu menarik audiens atau 

calon pelanggan yang tepat sasaran kemudian mendorong mereka untuk menjadi 

customer. Untuk sebuah konten merupakan materi yang paling penting, dimana setiap 

orang pastinya akan masuk dalam dunia maya, meraka akan mencari sebuah konten 

dengan keyword yang dimasukkan. Tak banyak perusahaan yang masih belum 

mengetahui atau memahami betapa pentingnya trend dan bagaimana sebuah konten 

marketing melandasi hampir diseluruh digital marketing. 

2. Integrated digital marketing 

Integrated digital marketing adalah salah satu cara dalam melakukan pemasaran atau 

kampanye pada media social untuk menjaring interaksi lebih dalam. Berbagai jeneis 

media sosial pada saat ini yang mengharuskan sebuah brand untuk memiliki sebanyak 

mungkin media sosial demi menjangkau pelanggan lebih luas. Namun dengan 
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penggunaan banyak media sosial tersebut harus saling terintegrasi, agar tidak ada 

informasinya yang tumpang tindih. Perlu dipastikan bahwa pada setiap pendekatan 

yang telah dilakukan akan memberikan suatu kemungkinan untuk mengikat mereka 

semua secara bersamaan untuk mencapai sesuatu efektivitas yang maksimum. 

3. Embrace relationship marketing 

Untuk sebuah brend harus berhubungan langsung dengan para pelanggannya. Brand 

pun harus membina hubungan yang baik sehingga membuatnya menjadi tertarik dan 

nyaman dengan penawaran yang telah diberikan. Memahami apa yang pelanggan 

inginkan dan meyakinkannya dengan  bahasa yang mudah di ingat, menjanjikan, dan 

membuatnya merasa apa yang sudah ditawarkan tersebut masuk akal. 

4. Personalized Marketing 

Personalized Marketing adalah implementasi dari strategi sebuah brand yang 

mengirimkan konten yang relevan kepada penerima dengan melalui proses 

pengumpulan data, analisis, dan penggunaan teknologi automation. Pendekatan 

marketing ini biasanya terjadi di media sosial tradisional serta televisi namun hal ini 

menjadi kurang efektif karena aka nada kejenuhan media. Dengan adanya personalized 

marketing pada situs e-commerce, email, dan website yang menyesuaikan dengan user 

interface dan iklan untuk kepentingan para konsumen yang relevan. Saat mengunjungi 

bisnis online sekali dan jika nanti berkunjung lagi makan website akan tahu siapa anda. 

5. Visual marketing 

Visual marketing merupakan cara untuk mengkomunikasikan brand atau produk 

dengan menggunakan gambar, video dikarnakan mudah dicerna oleh masyarakat jiak 

di bandingkan dengan tulisan pada Koran atau buku, sehingga hal ini dapat 

dimanfaatkan atau digunakan untuk mempromosikan produk maupun layanan dengan 

menggunakan tegnologi visual seperti video. 

 

3.2 Media Sosial Instagram  

      Instagram adalah sebuah aplikasi dimana berisikan berbagai gambar yang kini telah 

berkembang menjadi salah satu media pemasaran yang paling efektif. Keefektifan ini 

bersumber dari gambar yang dibagikan melalui akun instagram tersebut, dengan adanya 

kekuatan visual dianggap lebih mempunyai daya tarik yang akan membuat para konsumen 
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untuk melakukan konversi dibandingkan dengan cara lainnya. Hanya dengan modal akun 

instagram mampu meraih omzet kurang lebih jutaan rupiah, bias dengan tahap berikut : 

1. Pada instagram terdapat satu fitur yaitu instastory, dengan adanya instastory ini mampu 

membantu para seller untuk berinteraksi secara langsung dengan calon konsumen. 

Karana biasanya para konsumen memang cenderung akan mencari online shop yang 

memberi pelayanan terbaik, selalu menanggapi atau merespon komentar dan pesan agar 

dapat menjalin hubungan baik dengan para konsumen atau pelanggan. Dengan adanya 

fotur instastory pada instagram juga akan membuat seller lebih memahami keinginan 

konsumen, instastory juga bias menjadi alat bekerja sama dengan brand – brand lain 

atau para influencer. 

2. Menjalin kerjasama dengan selebgram menjadi hal yang menguntungkan untuk 

dilakukannya promosi. Melakukan promosi melalui pemasangan foto dari selebgram 

yang mempunyai nama, follower tinggi, dan sudah dikenal banyak orang otomatis akan 

lebih mudah menarik minat masyarakat untuk melihat produk yang di tawarkan 

selebgram tersebut, masyarakat atau calon konsumen yang tertarik akan mencari tahu 

online shop atau situs produk tersebut 
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KESIMPULAN 

     Pada saat ini sosial media marketing telah menjadi satu bisnis andalan perusahaan masa 

kini. Sebelum penerapan media sosial marketing untuk sebuah bisnis perhatikan dulu 

pemahaman dasar-dasar dan kenali proses apa saja yang ada didalamnya, siapa yang mampu 

menjalankan, hingga platform sosial media apa saja yang tersedia sehingga cocok untuk bisnis 

yang akan dijalankan. Kini belajar bisnis lewat social media tidak lagi menjadi hal yang sulit. 

      Strategi marketing melalui media sosial instagram merupakan cara dan penrapan yang 

sedethana tetapi memilki dampak efek yang luar biasa. Dengan 700 juta pengguna yang aktif 

dalam setiap bulannya, memiliki kekuatan dan jangkauan instagram memang tidak dapat 

disangkal karna dengan memulai aplikasi foto sederhana namun sekarang telah mengalami 

banyak perubahan dan menjadi sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk 

membangun identitas yang visual untuk bisnis mereka. Pengguna instagram menghargai kontel 

yang berkualitas tinggi, foto dan video yang audiens informasi menarik dengan cara baru dan 

unik. Dengan melakukan pengoptimalan konten yang berisikan tulisan nada menghibur hingga 

mendorong keterlibatan  
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