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ABSTRAK 

 

Semakin berkembangnya teknologi digital dalam kehidupan manusia, mampu 

memudahkan seseorang untuk beraktifitas seperti mencari berita ataupun mencari sebuah 

informasi yang berada di sebuah platform di dunia maya. Dalam menggunakan teknologi 

digital membantu seseorang mendapatkannya informasi dengan cepat, mudah, dan tanpa 

ada batasan sekalipun. Instagram tidak hanya sekedar digunakan secara pribadi saja, 

aplikasi tersebut dapat juga digunakan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa agar 

dilihat oleh semua orang yang mempunyai akun Instagram. Cara memasarkan produk 

atau jasa bisa dilakukan dengan menggunakan iklan yang sudah disediakan oleh pihak 

Instagram. Penelitian dengan metode deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah 

dan tata cara yang ada dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh dalam suatu fenomena. Strategi pemasaran dalam bentuk 

digital konten di media sosial merupakan jalan satu-satunya untuk menarik calon 

pelanggan. Cara menarik pelanggan yang pertama adalah dengan membuat tampilan baru 

pada feed Instagram (gambar yang terpampang rapi) yang menggunakan desain 

bernuansa liburan dan terlihat menarik jika dilihat. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya teknologi digital dalam kehidupan manusia, mampu 

memudahkan seseorang untuk beraktifitas seperti mencari berita ataupun mencari sebuah 

informasi yang berada di sebuah platform di dunia maya. Dalam menggunakan teknologi 

digital membantu seseorang mendapatkannya informasi dengan cepat, mudah, dan tanpa 

ada batasan sekalipun. Dengan menggunakan internet hal tersebut sudah tidak mustahil 

lagi untuk diwujudkan. Dalam jurnal Nursatyo dan Dini Rosliani internet menurut 

Moriarty merupakan system jaringan komputer internasional yang saling terhubung [1].  

Indonesia merupakan negara yang paling sering menggunakan media sosial dapat 

dilihat dari grafik survei We Are Social, dari total jumlah penduduk 7.750 milyar ada 

sebanyak 3.800 milyar yang merupakan pengguna aktif media sosial [2]. Salah satu 

contoh media sosial yang populer di masyarakat adalah Instagram. Instagram adalah 

sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video yang hampir memiliki kesamaan dengan 

Twitter. Instagram tidak hanya sekedar digunakan secara pribadi saja, aplikasi tersebut 

dapat juga digunakan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa agar dilihat oleh semua 

orang yang mempunyai akun Instagram. Cara memasarkan produk atau jasa bisa 

dilakukan dengan menggunakan iklan yang sudah disediakan oleh pihak Instagram. Tidak 

hanya itu seseorang juga bisa membuat akun bisnisnya sendiri. Dimulai dengan 

mengunggah foto atau video yang sudah di edit semenarik mungkin agar ditonton oleh 

pengguna Instagram di seluruh dunia. Menurut Supangat dan Anis R. Amna, kemampuan 

perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi kinerja organisasi [3]. 

Salah satu pemilik akun bisnis di Instagram adalah Basra Travel. Basra Travel 

adalah jasa yang membuka destinasi perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri. Tidak 

hanya itu, Basra Travel juga membuka jasa pembuatan visa untuk pelanggan yang hanya 

ingin mencari visa saja. Di era pandemi seperti saat ini Basra Travel mengalami keadaan 

sulit, salah satunya berkurangnya pelanggan karena ditutupnya akses ke luar negeri. 

Melihat permasalah tersebut Basra Travel mengambil tindakan untuk membenahi akun 

bisnisnya di Instagram untuk mendapatkan calon pelanggan. Maka dari itu Basra Travel 
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menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran destinasi dalam negeri, pembuatan 

visa, hingga menyediakan berbagai promosi tiket pesawat dan hotel. 

2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin mengangkat 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah yang 

akan peneliti angkat: 

 Bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial Instagram pada akun @basratravel ? 

 

Tujuan dan Manfaat 

3.1.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran apa yang digunakan 

serta mendeskripsikan fungsi dan fitur Instagram secara aplikatif terhadap strategi 

pemasaran yang berpotensi dapat memberikan kontribusi dalam efisiensi. 

3.1.2 Manfaat 

Manfaat secara akademis, hasil dalam penelitian diharapkan mampu menjadi 

refrensi tambahan dalam studi deskriptif serta menambah pengetahuan dalam kajian ilmu 

komunikasi. 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor dalam buku Cony R Semiawan dan J. R. Raco, penelitian kualitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati [4]. 

Subjek adalah informan yang dapat memberikan informasi-informasi penting 

yang dibutuhkan dalam penelitian [9]. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya 

adalah strategi pemasaran yang digunakan Basra Travel.  

Menurut Whitney dalam Moleong, metode deskriptif merupakan pencarian suatu 

fakta dengan interpretasi yang tepat [5]. Penelitian dengan metode deskriptif mempelajari 

tentang masalah-masalah dan tata cara yang ada dalam masyarakat serta situasi-situasi 

tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh dalam suatu fenomena. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah sebuah rencana menyeluruh untuk mencapai sasaran-

sasaran yang diinginkan individu atau kelompok dibidang pemasaran barang dan jasa. 

Strategi pemasaran menurut Kotler dalam jurnal Dewi Untari dan Dewi Endah Fajariana 

mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu unit 

bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran [6]. 

 

2.2 Media Sosial 

Secara umum media sosial adalah sebuah platform yang memfasilitasi penggunanya 

untuk beraktifitas di dunia maya. Media sosial menurut Boyd dalam buku Nasrullah 

diartikan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu 

maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu 

saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated 

[content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana 

di instansi media massa [7]. 

 

2.3 Media sosial Marketing 

Penggabungan social media dengan pemasaran adalah untuk mendukung kinerja 

pemasaran seiring perkembangan teknologi dan informasi. Sosial media marketing adalah 

sebagai sebuah proses yang memberdayakan individu dan perusahaan untuk 

mempromosikan website mereka, produk atau layanan online dan melalui saluran sosial 

untuk berkomunikasi dengan sebuah komunitas yang jauh lebih besar yang tidak mungkin 

tersedia melalui saluran periklanan tradisional. 

social media marketing adalah teknik atau taktik marketing yang menggunakan 

social media sebagai sarana untuk mempromosikan suatu produk (link halaman website 

bisnis online) atau suatu jasa, atau produk lainnya secara lebih spesifik. Social media 

marketing lebih kepada pembangunan dan pemanfaatan area media sosial sebagai sarana 

atau tempat untuk membangun target pasar dari bisnis online. 
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BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di era pandemi seperti saat ini Basra Travel mengalami keadaan sulit, salah 

satunya berkurangnya pelanggan karena ditutupnya akses ke luar negeri. Strategi 

pemasaran dalam bentuk digital konten di media sosial merupakan jalan satu-satunya 

untuk menarik calon pelanggan. Cara menarik pelanggan yang pertama adalah dengan 

membuat tampilan baru pada feed Instagram (gambar yang terpampang rapi) yang 

menggunakan desain bernuansa liburan dan terlihat menarik jika dilihat.  

Strategi pemasaran yang kedua adalah, membuat konten gambar yang berisikan 

testimoni-testimoni pelanggan yang sudah memakai jasa dari Basra Travel yang bertujuan 

agar calon-calon pelanggan yang melihat konten testimony percaya bahwa Basra Travel 

adalah agen perjalanan keluar negeri terpercaya dan bukan akun penipuan. 

Strategi pemasarn yang ketiga yaitu dengan membuat konten promosi yang 

berisikan promosi-promosi pesawat, penginapan, dan lain sebagainya. Konten ini dibuat 

agar pelanggan atau calon pelanggan yang melihat agar mengikuti akun Basra Travel 

untuk berburu promosi-promosi yang di informasikan oleh pihak Basra Travel.  

Strategi pemasaran yang terakhir yaitu dengan cara beriklan di beranda Instagram 

dan Instagram Story. Kelebihan dari beriklan di Instagram adalah dapat menjangkau 

masyarakat luas. Tidak hanya itu pengguna Instagram sendiri tersebar di seluruh 

Indonesia. Melihat banyaknya pengguna, beriklan di Instagram dapat membantu kita 

menyampaikan apa yang ingin kita iklankan. 
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KESIMPULAN 

 

Penelitian dengan metode deskriptif mempelajari tentang masalah-masalah dan 

tata cara yang ada dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh dalam suatu fenomena. 

Sosial media marketing adalah sebagai sebuah proses yang memberdayakan 

individu dan perusahaan untuk mempromosikan website mereka, produk atau layanan 

online dan melalui saluran sosial untuk berkomunikasi dengan sebuah komunitas yang 

jauh lebih besar yang tidak mungkin tersedia melalui saluran periklanan tradisional. 

Konten ini dibuat agar pelanggan atau calon pelanggan yang melihat agar 

mengikuti akun Basra Travel untuk berburu promosi-promosi yang di informasikan oleh 

pihak Basra Travel. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran 

apa yang digunakan serta mendeskripsikan fungsi dan fitur Instagram secara aplikatif 

terhadap strategi pemasaran yang berpotensi dapat memberikan kontribusi dalam 

efisiensi. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah strategi pemasaran yang 

digunakan Basra Travel. 
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