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Penyusun 



Abstrak 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era 4.0 membuat persaingan di dunia bisnis 

berjalan beriringan dengan pesatnya peran teknologi. Persaingan ketat membuat meningkatnya 

sejumlah strategi pemasaran di Indonesia.[1] Hal ini dapat terlihat dengan munculya berbagai 

situs e-commerce dan marketplace dalam beberapa periode terakhir ini. Penelitian ini bertujuan 

untuk menetahui seberapa besar peran media sosial Instagram dalam mempengaruhi dan 

berkontribusi dalam bidang bisnis digital di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada media 

sosial yang bernama Instagram, Forum media sosial ini mempertemukan para pengguna 

Instagram dengan para pencari produk baru guan meningkatkan minat beli konsumen. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan 

metode analisa kasus dan juga penelitian terdahulu sebagai metode pengumpulan data. Hasil 

penelitian menunjukkan (1) Instagram merupakan salah satu media sosial yang memiliki rating 

bagus (2) Media Sosial Instagram memberikan peran cukup penting dalam pemasaran produk 

baru terutama pemanfaatan influencer (3) Instagram menjadi salah satu tempat dalam mencari 

suatu produk baru yang sedang viral. 

Kata Kunci : Pemasaran, Instagram, Produk Baru 

Abstract 

The rapid development of information technology in the era of 4.0 makes competition in the 

business world go hand in hand with the rapid role of technology. The intense competition has 

led to an increasing number of marketing strategies in Indonesia. This can be seen with the 

emergence of various e-commerce sites and marketplaces in the last few periods. This study 

aims to find out how big the role of Instagram social media is in influencing and contributing 

to the field of digital business in Indonesia. This research focuses on a social media called 

Instagram. This social media forum brings together Instagram users with new product seekers 

to increase consumer buying interest. This research is a qualitative descriptive study, the 

researcher uses the case analysis method and also previous research as a data collection 

method. The results show (1) Instagram is one of the social media that has a good rating (2) 

Social Media Instagram plays an important role in marketing new products, especially the use 

of influencers (3) Instagram is one of the places to find a new product that is viral. 

Keywords: Marketing, Instagram, New Products 
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PENDAHULUAN 

 Internet sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an. Sejak saat itu internet berperan 

penting dalam  memajukan kondisi ekonomi di indonesia, mulai dari memudahkan proses 

bisnis dan usaha UMKM dan juga memperbanyak usaha jasa yang bisa dilakukan memalui 

internet, seperti jual beli dan transportasi online. 

Menurut Supangat, saat ini Teknologi Informasi (TI) menjadi suatu bagian yang sangat 

penting bagi perusahaan atau lembaga-lembaga yang berskala enterprise. Perusahaan atau 

lembaga menempatkan teknologi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pada suatu 

pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran tujuan, visi dan misi 

perusahaan atau lembaga tersebut. Persebaran informasi bisa sangat cepat dan massif serta tak 

terhalang waktu dan ruang. Dengan demikian sangat penting untuk pelaku usaha 

memanfaatkan teknologi dengan tepat demi mencapai tujuan perusahaan.[2] 

Perkembangan internet telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai 

transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui 

telepon dan pos, kini jauh lebih mudah karena dilakukan melalui internet. Perkembangan 

teknologi semakin memperluas perdagangan bebas seolah-olah perdagangan menjadi tanpa 

batas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan semakin tinggi pula persaingan yang harus 

dihadapi oleh semua pihak, terutama pihak perusahaan selaku produsen produsen. Perusahaan 

harus jeli dalam menentukan strategi pemasaran produknya agar menjadi pilihan konsumen. 

Pemahaman akan keadaan pasar dan perumusan strategi pasar yang tepat akan membantu 

perusahaan dalam memenangkan persaingan pasar. Salah satu strategi yang dilakukan adalah 

dengan promosi yang merupakan salah satu dari unsur-unsur bauran pemasaran, yaitu perantara 

antara produsen dengan konsumen dalam berkomunikasi. Promosi yang dilakukan perusahaan 

juga telah mengalami pergeseran, dimana banyak perusahaan yang beralih dari promosi 

melalui media cetak dan elektronik beralih ke promosi melalui internet yang salah satunya 

adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube kini dijadikan media 

promosi karena media sosial telah menjadi platform yang kerap digunakan konsumen ketika 

menghabiskan waktunya secara online. Jadi, media sosial menjadi tempat yang tepat untuk 

mempromosikan produk ke konsumen.[3] 

Promosi yang dilakukan perusahaan juga telah mengalami pergeseran, dimana banyak 

perusahaan yang beralih dari promosi melalui media cetak dan elektronik beralih ke promosi 

melalui internet yang salah satunya adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook, 

Twitter, dan YouTube kini dijadikan media promosi karena media sosial telah menjadi 

platform yang kerap digunakan konsumen ketika menghabiskan waktunya secara online. Jadi, 

media sosial menjadi tempat yang tepat untuk mempromosikan produk ke konsumen.[4] 

Media sosial juga memungkinkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi dengan 

sesama produsen, pelanggan, dan atau calon pelanggan. Media sosial memberi identitas kepada 

brand atau merek yang dipasarkan serta membantu dalam menyebarkan pesan dengan cara 

yang santai dan komunikatif.  

Instagram merupakan salah satu media sosial yang di dalamnya terdapat online shop 

(toko jual beli online) yang saat ini banyak muncul sebagai bisnis yang menguntungkan. Hal 

ini karena melalui fitur dalam aplikasi Instagram, hasil foto yang ditampilkan menjadi sangat 

menarik.  



Kaum muda sering membeli pakaian melalui Instagram karena tampilan foto dari 

Instagram membuat penggunanya tertarik dan berkeinginan untuk membelinya. Kelebihan dari 

Instagram yaitu hasil foto dapat di share ke media sosial lainya seperti, Facebook dan Twitter, 

sehingga memungkinkan hasil foto tersebut tidak hanya dilihat oleh orang-orang yang 

memiliki Instagram saja.  

Instagram telah menjadi suatu fenomena tersendiri di kalangan pengguna media sosial 

khususnya, remaja. Walaupun banyak media sosial lain sering digunakan tetapi Instagram 

sendiri tidak kalah populernya karena Instagram termasuk media sosial yang pertama bergerak 

dalam hal mengunggah dan sharing foto.  

Banyak orang yang memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk berbisnis dengan 

cara mengunggag foto produk yang akan mereka pasarkan dengan berbagai variasi efek gambar 

yang dapat menarik pembeli. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti 

menggunakan metode analisa kasus dan juga penelitian terdahulu sebagai metode 

pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan (1) Instagram merupakan salah satu media 

sosial yang memiliki rating bagus (2) Media Sosial Instagram memberikan peran cukup penting 

dalam pemasaran produk baru terutama pemanfaatan influencer (3) Instagram menjadi salah 

satu tempat dalam mencari suatu produk baru yang sedang viral. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pemasaran Digital  

 Pemasaran digital merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam pemasaran 

suatu produk, dan juga biasanya suatu layanan yang memanfaatkan teknologi terutama Internet. 

Pemasaran digital mencakup semua hal dalam upaya pemasaran yang menggunakan media 

sosial. Dalam suatu bisnis memanfaatkan media sosial untuk menghubungkan dengan 

konsumen maupun calon konsumen.[5] 

 Smart Insight 2016 memiliki pendapat bahwa ada beberapa aktifitas untuk kunci 

pemasaran digital yang digunakan untuk merancang, mengelola serta mengoptimalkan aktifitas 

dalam pemasaran. Sehingga hal ini menjadi kompetetif dan dapat memaksimalkan ROI. Salah 

satu kunci penting dalam pemasaran yaitu pada media sosial. Karena media sosial merupakan 

platfrom popular bagi konsumen dan pemasaran. Karena menawarkan banyak peluang untuk 

berbagai ide, konten dan merekomendasikan suatu merek.  

Pemasaran Media Sosial  

 Pemasaran media sosial suatu hal yang dilakukan secara online yang dirancang untuk 

melibatkan konsumen. Hal ini secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan suatu 

kesadaran, memperbaiki citra, atau dalam memperoleh penjualan dari produk dan jasa. (Kotler 

& Keller, 2016). Menurut (Kotler et.al., 2017:12) konsumen saat ini tidak mudah terpengaruh 

dengan adanya promosi dalam pemasaran perusahaan. Akan tetapi lebih tertarik dengan 

informasi yang ada di media sosial.  

 Menurut Chaffey dan Smith (2017:247) dalam menyusun strategi pemasaran yang 

menggunkan media sosial hal yang perlu dilakukan yaitu dengan mendengarkan dan mengelola 



reputasi. Dengan mendengarkan percakapan di media sosial dan bisa mengelola reputasi suatu 

merek, maka perusahaan akan meningkatkan pemahaman mendahal. Hal ini dilakukan 

terhadap pemahaman pasar yang sering dibicarakan dan menentukan akun yang berpengaruh 

(Influencer).[6] 

Promosi (Endorse)  

Promosi adalah sarana yang digunakan oleh pihak perusahaan atau pengusaha dalam 

upaya menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak 

langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Menurut Musdalifa (2019: 38) endorse 

adalah meminta dukungan kepada orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak dimedia 

sosial seperti Instagram, untuk memperkenalkan produk kepada khalayak atau publik. Bagi 

pengusaha online endorse ini sangat membantu untuk memperkenalkan produk. Tentunya 

peng-endorse mendapatkan pula keuntungan dari segi finansial dan barang yang di endorse 

sudah menjadi milik pribadi. Didalam endorse terdapat beberapa kesepakatan yang sudah 

disetujui antara artis endorse dan pengusaha online. Endorse bersifat langsung antara online 

shop (toko tidak nyata) dengan pendukung iklan (endorser) tanpa adanya pihak ketiga. Apabila 

di endorse secara gratis akan mendapat timbal-balik, dimana nantinya pendukung iklan 

(endorser) mengunggah foto pribadi mereka dengan produk/barang pemberian dari pelaku 

usaha. Respon konsumen terhadap promosi dapat diketahui melalui Model AIDA (Attention, 

Interest, Desire, Action). Model AIDA terdiri dari empat tahap, yang pertama Attention yakni 

konsumen mulai timbul kesadarannya terhadap suatu produk sebelum terjadinya keputusan 

pembelian. Tahap kedua adalah interest. Rasa tertarik akan suatu produk dapat muncul karena 

produk tersebut unik dan memiliki ciri khas serta kelebihan. Tahap ketiga adalah desire. Desire 

adalah tahap dimana konsumen mulai melakukan penawaran sehingga timbul hasrat atau 

keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Tahap terakhir adalah action yakni 

keputusan final konsumen untuk membeli suatu produk.   

Use Generated Content  

 Menurut Moens, Li dan Chua (2014). Use Generated Content merupakan segala bentuk 

konten atau isi yang ada di dalam sebuah media di bidang teknologi yang ada pada saat ini. 

seperti blog, wiki, forum diskusi, chatting, podcasting hingga digunakan sebagai bentuk konten 

di media sosial lainnya. Konten dalam media sosial ini terbentuk melalui adanya bantuan dari 

para pengguna sistem dalam layanan media online.  

Social Media Influencer  

 Social media influencer merupakan individu yang memiliki kepercayaan dan 

pencegahan dari rekan onlinye nya. Dalam hal ini biasanya disebut dengan opini dan folower 

yang dapat memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam reputasi online. Termasuk dalam 

penentuan suatu produk. Social media influencer juga bisa dikenal dengan digital influencer.[7] 

 Digital influencer yaitu kemampuan dalam mempengaruhu, merubah perilaku dan opini 

secara online, yang pada umumnya melalui social networking. Secara sederhana. Digital 

influencer mereka yang memiliki pengaruh yang besar terhadap penggunaan di media sosial.

  

PEMBAHASAN  



Perkembangan Fitur Bisnis Instagram  

Social media analytics yang diterapkan oleh Instagram dalam membantu pengguna 

profil bisnis yaitu dengan menyediakan fitur Insight. Pada fitur tersebut didalamnya terdapat 

tiga fungsi yaitu activity, content dan audience yang disediakan dalam bentuk visualisasi data.  

Semenjak munculnya fitur bisnis pada media sosial instagram, pengguna memiliki 

ketertarikan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada minat pengguna ketika mengaktifkan 

akun bisnis mereka mereka di awal kemunculannya pada tahun 2016. Sebanyak 35% dari total 

responden mengaktifkan fitur bisnis mereka dan hal ini menunjukan ternyata banyak pengguna 

yang mulai mencoba memanfaatkan fitur bisnis tersebut dalam pemasaran yang mereka 

lakukan. 

Maraknya pemanfaatan media sosial dalam melakukan pemasaran mulai menjadi tren 

saat itu, sehingga banyak pengguna mulai beralih untuk mengaktifkan fitur bisnis mereka. 

Dengan memanfaatkan media sosial, pengguna lebih mudah berinteraksi dengan pelanggan. 

Salah satunya pengguna dapat berbagi informasi penting dengan pelanggan, menjaga 

hubungan baik dengan pelanggan, dan mendapatkan feedback dengan cara yang sangat mudah 

dan cepat. Hal ini masih bisa terus bertambah, karena semakin berkembangnya teknologi dan 

juga kebutuhan pengguna yang terus meningkat. 

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan instagram, hal ini menginspirasi 

para pemasar (marketer) untuk memanfaatkannya sebagai media komunikasi pemasaran dari 

produk maupun jasa yang dihasilkan (Irma, 2017). Dimana semua orang tidak hanya menjadi 

user, namun juga dapat menjadi publisher. Dapat dikatakan bahwa Instagram merupakan 

platform yang sangat efektif untuk berkomunikasi dan mendengarkan pendapat konsumen, 

seperti memberi kritik, saran serta komplain. Meskipun kegiatan komunikasi pemasaran 

dilakukan secara online, namun efek dari pemasaran yang dilakukan pun bisa berdampak 

offline yaitu melalui mulut ke mulut (word of mouth). Dalam hal ini Instagram mampun 

mengkombinasikan model pemasaran online dan offline, maka dapat dipastikan produk/ jasa 

yang ditawarkan akan lebih mudah untuk diterima oleh konsumen. 

Pemanfaatan Insight Instagram  

Ketertarikan masyarakat untuk menjadi pengguna Instagram didasarkan pada fitur-fitur 

yang ditawarkan itu sendiri, salah satunya adalah peningkatan kecepatan arus informasi sebagai 

dasar dari sebuah interaksi. Hasil analisis pemanfaatan fitur insight, menunjukkan terdapat 

beberapa karakteristik penggunaan fitur insight yang menjadi tinjauan dalam penerapaannya.  

Fitur Activity Pada fitur Activity sendiri terdapat beberapa data analisis yaitu 

interaction dan discovery. Interaction merupakan fitur yang berfungsi merekam interaksi dari 

setiap pengunjung yang memberikan feedback. 

Pada fitur ini semua data interaksi yang ada pada instagram dapat diketahui seperti 

Like, comment, share, dan saved yang sudah diakumulasikan. Sedangkan, pada discovery 

merupakan data untuk pengukuran setiap konten. Pada fitur ini terdapat data Reach (jumlah 

pencapaian terhadap konten dari setiap waktu) dan Impressions (jumlah keseluruhan 

pengunjung yang pernah melihat konten yang kita tampilkan). 



Sehingga banyak sekarang ini pelaku bisnis meningkatkan cara mereka memasarkan, 

salah satunya adalah dengan new media berupa visual digital. Visual digital ini termasuk 

didalamnya gambar, foto, animasi, tipografi, dan video dengan tampilan yang kreatif dan 

semenarik mungkin. Sehingga saat ini, pemasaran yang interaktif dapat mengemas banyak 

pesan atau perhatian dalam suatu konten. Menggunakan keywords seperti hastag, location, dan 

caption menarik juga dapat membantu mencari pangsa pasar. Hal ini juga menjadi salah satu 

cara pelaku bisnis untuk bisa membawa konsumen langsung ke akun profil (feed post) bisnis 

yang diinginkan karena menawarkan produk atau jasa yang ingin dicarinya. 

Tantangan Social Media Analytics untuk Pelaku Bisnis  

Tantangan yang dihadapi bagi pelaku bisnis adalah bagaimana memanfaatkan dan 

merumuskan strategi segala kebutuhan media sosial dengan baik untuk membantu 

meningkatkan efektivitas pemasaran mereka. Untuk saat ini, metode pengukuran dari suatu 

social media yang akan digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan pemasaran tidak ada 

metodenya. Pengukuran masih bersifat jangka pendek dan untuk mengubahnya menjadi jangka 

panjang tinggal menghitungnya dalam waktu periode tertentu. Sebagian masih meragukan 

kemampuan media sosial dalam menciptakan awareness, brand image atau membantu 

pertumbuhan penjualan. 

Adanya pemanfaatan SMA ini maka banyak pula pengguna bisnis yang dapat 

menganalisis bisnis mereka untuk mendapatkan efektivitas pemasaran yang tinggi, sehingga 

daya saing pun semakin meningkat. Maka dari itu diharapkan pelaku bisnis dapat membuat 

suatu strategi pemasaran yang baik dan tepat, dengan memanfaatkan hasil dari SMA tersebut 

untuk strategi pemasaran produk dan layanan kedepannya. Selain itu pula, diperlukan inovasi 

baru agar para followers dapat mempertahankan loyalitasnya terhadap produk dan layanan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menoptimalkan media sosial, diantaranya: harus ada dukungan 

manajemen, kualifikasi media, orientasi pengguna, sumber informasi, dan aktivitas di media 

sosial yang harus rutin dilakukan oleh pelaku bisnis serta memperhatikan strategi-strategi 

dalam memposting informasi agar mendapatkan respon yang baik dari pengguna. 

Minat Beli Konsumen 

Dalam bidang pemasaran, periklanan dan penjualan, tidak mungkin memperdebatkan 

kecenderungan niat beli terjadi pada fase proses pengambilan keputusan sebab konsumen 

biasanya telah memastikan kesiapan untuk membeli suatu produk atau merek. Indikator Niat 

Pembelian penting untuk melakukan evaluasi perilaku konsumen, dan bisa melalukan 

antisipasi terhadap perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian; sebab semakin 

tinggi minat untuk membeli, maka semakin tinggi kemungkinan terjadi pembelian. [8] 

Pada Instagram sendiri penggunaan fitur untuk mengumpulkan, menggolongkan, 

berinteraksi serta memenuhi keinginan pelanggan telah dimiliki. Hal ini langkah aktif untuk 

memperbarui konten yang menarik dan rutin berinteraksi dengan pelanggan untuk menjaga 

hubungan baik antara badan usaha dengan pelanggan. Selain itu juga dapat menggolongkan 

konten mereka agar dapat memudahkan serta sesuai dengan keinginan pelanggan karena hal 

ini dapat membantu pengusaha untuk mengetahui persebaran kelompok pelanggan mereka. 



 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui gambaran mengenai 

strategi komunikasi pemasaran online di Instagram ialah dengan memberikan gambar-gambar 

yang menarik dan keterangan detail tentang produk yang menyertai foto (caption) seperti bahan 

produk, warna dan harga yang mudah untuk dipahami. Selain itu, adanya hashtag (#), juga 

membantu untuk menguatkan brand baru yang akan dipasarkan. 

Produk-produk yang ditampilkan dalam akun Online Shop di Instagram bervariasi. Hal 

ini dapat menarik pengguna Instagam untuk berkunjung ke Sebuah Online Shop, ada 

ketertarikan dan minat beli mereka terhadap produk yang ditampilkan. Karena itu, penyajian 

produk berperan sangat penting dalam strategi komunikasi pemasaran.  

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatanpeneliti terhadap beberapa akun jual beli di 

Instagram, dilihat dari kolom komentar para pengunjung mengharapkan harga produk yang 

seharusnya diperjelas dalam setiap foto produk.  

Dengan hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi peneliti yang akan melakukan peneliti selanjutnya, 

diharapkan agar lebih memperbanyak referensi dari buku, literatur, jurnal dan juga pertanyaan 

lebih sepesifik dalam kuesioner sehingga teori dan informasi yang diperoleh dapat lebih 

menyempurnakan hasil dari penelitian. Penelitian ini juga memberikan saran kepada start-up 

bisnis agar lebih menggunakan metode pemasaran media sosial untuk mengembangkan brand 

mereka.  
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