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Abstak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi pemasaran 

Instagram yang digunakan oleh Gamis Anak Rahmah Store Surabaya, termasuk hasil perencanaan dan 

implementasi untuk meningkatkan penjualan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Instagram memasukkan komponen strategi komunikasi pemasaran 

yang ada, seperti penyediaan data konsumen untuk verifikasi segmentasi, positioning dan positioning, 

serta sebagai bahan penelitian untuk menentukan generasi konten pemasaran Instagram. Peluang iklan 

berbayar untuk kampanye dengan detail penargetan merupakan keunggulan beriklan menggunakan 

Instagram dibandingkan dengan media konvensional, besarnya biaya iklan serta pengetahuan 

administrator dan pembuat konten berdampak pada penyebaran pesan dan interaksi yang terjadi dalam 

kampanye iklan tersebut. Strategi pemasaran diimplementasikan di halaman penggemar Instagram. 

Komponen utama pemasaran Instagram adalah bauran pemasaran seperti periklanan, promosi 

penjualan, penjualan pribadi, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan periklanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi digital berperan dalam membentuk perubahan besar di dunia, lahirnya segala 

macam produk teknologi baru khususnya internet. Internet adalah alat komunikasi yang sangat 

diminati publik. Ini juga melatarbelakangi pergeseran komunikasi tradisional menjadi online dan 

sepenuhnya digital. Digital konten adalah Konten dalam beragam format baik teks atau tulisan, 

gambar, video, audio atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital, sehingga konten 

yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti 

laptop, tablet bahkan smartphone. [1] 

Ini didasarkan pada sejumlah besar pengguna Internet yang tumbuh tidak teratur dan 

akses tak terbatas yang disediakan oleh alat-alat yang sebagian besar dimiliki oleh publik. Saat 

ini internet tidak hanya dapat diakses melalui komputer tetapi juga melalui telepon genggam, 

sehingga jumlah netizen semakin meningkat. 

Strategi komunikasi adalah desain yang dirancang untuk mengubah perilaku manusia 

dalam skala besar dengan mentransfer ide-ide baru. Oleh karena itu, strategi yang dipilih harus 

cermat dalam rencana komunikasi, karena jika salah memilih strategi dapat berakibat fatal, 

terutama kerugian waktu, materi dan tenaga. Pemasaran bisa dikatakan sebagai pelopor 

kesuksesan perusahaan [2]. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

terus bertahan dan berkembang secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemasar perlu 

memahami masalah utama di bidangnya dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan 

dan sasaran perusahaan 

. Pemasaran merupakan fungsi bisnis yang menentukan kebutuhan konsumen yang harus 

dipenuhi oleh aktivitas manusia lainnya, sehingga mengarah pada pemenuhan kebutuhan berupa 
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barang atau jasa. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh 

pengusaha untuk menjaga kelangsungan ekonomi, perkembangan dan keuntungan. [2] 

Komunikasi pemasaran menjadi semakin populer dalam penggunaan instagram untuk 

mendapatkan pasar karena momen tersebut merupakan jenis produk pesaing dengan fungsi yang 

sama bahkan lebih baik di pasaran. jika hanya fokus pada fungsi produknya, maka itu bisa 

ditentukan penjualan akan kalah bersaing dengannya produk sejenis lainnya. Dengan adanya 

komunikasi pemasaran, yaitu untuk penyimpanan memaksimalkan penjualan produk dan 

membuat pelanggan selalu setia menggunakan produk yang kami miliki. Komunikasi itu adalah 

aktivitas yang tidak dapat dipisahkan aktivitas pemasaran. Pengusaha mencoba 

mempresentasikan produknya kepada masyarakat, dengan cara berkomunikasi dengan baik 

dengan konsumen secara langsung atau melalui media. Begitu, informasi yang dikirimkan 

mengenai produk yang dijual harus jelas, tepat dan dipahami oleh calon pelanggan. Perlu 

memberikan pesan yang dapat dimengerti dan informatif  kepada calon konsumen atau pembeli 

tentang produk tersebut.  

Pemasaran melalui instagram diminati karena memiliki beberapa manfaat bagi 

konsumennya. Pembelian secara online ini nyaman, pelanggan tidak perlu bergelut dengan lalu 

lintas, mencari tempat parkir, dan berjalan dari toko ke toko dan konsumen dapat memesan barang 

selama 24 jam tidak peduli kapan dan di mana, pembelian online bersifat interaktif dan instan, 

artinya, pembeli dapat berinteraksi dengan situs web penjual untuk menemukan informasi dan 

kemudian melakukan pemesanan di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini beberapa 

masyarakat lebih nyaman untuk berbelanja secara online dikarenakan dapat diakses dengan mudah 

dan tidak merepotkan. 

Dalam penelitian tersebut, Kota Surabaya dipilih sebagai subjek penelitian karena 

berdasarkan jumlah pengguna internet yang menempatkan kota Surabaya sebagai kota pengguna 

Internet terbesar kedua di pulau Jawa setelah Jakarta pada tahun 2012 berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Selain itu Kota Surabaya 

merupakan pusat bisnis, perdagangan dan industri di Indonesia (www.eastjava.com), serta kota 

yang berkembang dalam hal butik online, jika dibandingkan dengan kota-kota besar yang 

sebelumnya telah menjadi pusat butik online yaitu Jakarta, Bekasi dan Bandung. [3] 
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Selain itu mereka memiliki admin yang melakukan perencanaan strategi pemasaran, 

evaluasi, hingga melakukan riset. Hal tersebut tentu dapat melengkapi aspek komunikasi 

pemasaran baik dari sisi komunikator (tim marketing), pesan (verbal-nonverbal), media 

(instagram), komunikan (publik – calon konsumen), dan umpan balik. Maka peneliti tertarik untuk 

meneliti hal tersebut, dengan judul analisis strategi marketing Gamis Anak Rahmah Shop Surabaya 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka bisa menetapkan rumusan masalah bagaimana 

analisis strategi marketing Gamis Anak Rahmah Shop Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi marketing Gamis Anak Rahmah 

Shop Surabaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Adapun menfaat dari dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan mengenai berapa banyak data yang dapat diambil dari penelitian 

suatu digital konten, penggunaan digital konten dalam proses strategi marketing. 

2. Manfaat Praktis 

A. Bagi penulis 

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan untuk menambah pengetahuan serta 

pengalaman tersendiri bagi para penulis, khususnya mengenai pemahaman strategi 

marketing dalam menggunakan media digital  

B. Bagi Masyarakat 

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan khususnya kepada masyarakat dalam 

upaya memasarkan produk maupun membeli produk serta mengetahui hal positif dari digital 

konten dan proses digital marketing. 
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   BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penulisan artikel ini akan digunakan beberapa metode yang bertujuan agar dapat 

lebih mudah serta lebih konsekuen dalam menganalisa lebih lanjut. Metode penelitian merupakan 

hal yang sangat penting sekali dalam penulisan artikel, karena tanpa menggunakan metode, maka 

penulisan artikel tidak akan menghasilkan lebih baik. Penelitian itu memerlukan tujuan untuk 

menggunakan atau mengumpulkan dan mencari data-data yang diperlukan dan yang dibutuhkan, 

karena penelitian sangat penting dan berguna untuk mendapatkan data-data yang diperoleh untuk 

penulisan artikel. Menurut Mexy Moleong (2006:6). [4] 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan. 

Menurut Nawawi dan Martini (1994 : 73) [4]. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:120) penelitian 

studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu[4]. Menurut Nawawi (2003: 1), data studi kasus 

dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini 

dikumpulkan dari berbagai sumber. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran yang akan digunakan. [4] 

 

2.1 Data Primer 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seluruh data yang diperoleh 

dari observasi pasif langsung kepada akun instagram Gamis Anak Rahmah Shop Surabaya yang 

sesuai dengan target dan yang dianggap mewakili.  
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2.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder dalam penelitian ini antara lain data-data yang diperoleh melalui studi 

pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, maupun website sebagai 

perlengkapan data primer. 

2.3 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2012: 244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain [4]. Analisis 

juga dibantu dengan teori dasar yang dipilih untuk meakukan penelitian. Data yang sudah 

terkumpul kemudian diolah dan diaplikasikan dengan poin-poin dari teori yang digunakan dan 

kemudian disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. 

  

2.4 Teknik Pengumpulan Data 

 a. Observasi Dari beberapa macam jenis observasi yang ada, penulis akan menggunakan 

jenis observasi partisipasi pasif yaitu dilakukan dengan cara datang langsung di tempat kegiatan 

partisipan yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiono, 2012) [4]. 

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap Instagram Gamis Anak Rahmah Shop 

Surabaya yang merupakan objek penelitian ini.  

b. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi 

dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini yang 

berdasarkan fakta sesuai di lapangan untuk memperoleh data yang menunjang penelitian. 
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BAB III 

Hasil Dan pembahasan 

 3.1 Hasil  

Akun Instagram Gamisanak_rahmahshop Surabaya secara resmi berdiri 15 Agustus 2017. 

Kini akun tersebut telah mem-posting gambar sebanyak 5000 postingan dengan follower mencapai 

11 ribu (sebelas ribu). Konten yang paling banyak menjangkau publik dan mendapatkan interaksi 

terbanyak adalah materi foto beserta status. Riset yang dilakukan menggunakan data acuan 

Instagram yang menjadi konsumen. Riset dilakukan untuk mendapatkan data pengelompokkan 

konsumen wanita, usia, remaja, anak-anak.  

 Gamisanak_rahmahshop terletak di Setro Baru Utara 9 no 61, Surabaya. Konten instagram 

marketing yang diproduksi dan dipublikasikan oleh Gamis Anak Rahmah Shop berupa visual dan 

audiovisual. Diantaranya berupa gambar ialah kuis, kutipan teks, foto produk, testimoni, gambar 

cover selling. Adapun dalam bentuk video diantaranya, video testimony dan video produk. 

Kiriman instargram lalu diolah. Diantaranya, menjadwalkan unggahan kiriman yang ideal, 

memanejemn jadwal tersebut menggunakan aplikasi agar terkirim secara otomatis, mengatur 

kiriman agar terkoneksi dengan alur pemesanan, memperhatikan tema kiriman instagram personal 

yang berbeda, memperhatikan faktor penyamaran yang berdampak besar pada interaksi penjualan. 

3.2 Pembahasan 

 Berdasarkan uraian diatas tim pemasaran Gamis Anak Rahmah Shop menyatakan bahwa 

Instagram mengakomodasi semua aspek dari strategi pemasaran dan bauran pemasaran-nya (4P). 

Sedangkan positioning sendiri diaplikasikan pada desain konten instagram marketing yang 

memperhatikaan unsur nilai islami. Dalam bauran pemasaran 4P, produk akan divisualisasikan 

dalam bentuk konten, diikuti harga yang nantinya tertera pada aplikasi intagram seperti pada 

tempat outlet atau cabang akan tertera pada panel lokasi yang terkait dengan gps. Promosi 

menggunakan instagram diaplikasikan pada akun fanpage yang memang dirancang untuk 

mendukung bisnis, akun personal dengan tujuan membangun loyalitas dengan konsumen. 
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Diantara keempat elemen pemasaran, promosi adalah elemen yang berkaitan dengan 

rencana komunikasi. Karena produk yang ingin dijual membutuhkan promosi. Sedangkan 

promosi memerlukan strategi dalam perencanaan komunikasi [2]. Untuk itulah tim marketing 

mengeksekusi strategi tersebut pada akun fanpage, personal, dan grup melalui konten-konten yang 

ada serta mempertimbangkan biaya iklan yang dioptimasikan. Jika strategi pemasaran dijelaskan 

dalam rumusan bauran komunikasi pemasaran, maka akan dilakukan pembahasan sebagai 

berikut: 

1) Periklanan (Advertising) 

Promosi ide dan barang menggunakan akun instagram. Admin membuat postingan visual 

yang disertai harga dan diunggah melalui instagram. Dengan rentang biaya Rp. 110.000,- untuk 

ukuran L, XL gamis anak usia 5-7 tahun sampai 200.000,- untuk usia remaja kemudian metode 

pembayaran berupa kontak wa yang sudah disediakan di kolom status. 

 2) Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Untuk mendorong keinginan konsumen produk gamis anak. Koordinasi antara pemilik 

bisnis, manajer pemasaran, administrator dan pembuat konten dalam merumuskan kegiatan 

promosi. Seperti yang dicontohkan oleh admin dalam membuat promosi produk seperti pemberian 

diskon, visual yang bagus, video yang halus, dan lainnya. 

 3) Hubungan masyarakat dan Publisitas  

Gamis Anak Rahmah Shop memfokuskan akun personal sebagai akun yang bertindak 

dalam menjaga relasi baik dengan konsumen atau membangun loyalitas. Selain itu dikenal pula 

istilah soft selling dimana admin tidak secara gamblang beriklan namun lebih kepada membagikan 

cerita atau pesan dengan kemasan interaktif namun tetap dengan tujuan utama berjualan secara 

tidak langsung.  
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4) Penjualan secara pribadi (Personal Selling) 

  Admin instagram biasa melakukan Personal selling seperti dalam kegiatan membalas 

pertanyaan konsumen pada kolom komentar atau melalui pesan pribadi yang masuk. Selain itu 

bertindak sebagai pemilik berinteraksi langsung dengan cara mengunggah kiriman layaknya status 

pribadi intagram. 

5) Pemasaran langsung (Direct Marketing)  

Bentuk pemasaran dengan cara ini biasa dilakukan oleh admin dengan cara men-share 

nomor untuk mengarahkan publik untuk melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi seperti 

whatsapp. Melalui akun personal Gamis Anak Rahmah Shop disertakan pula nomor kontak pesan 

antar. Dengan fasilitas tersebut memberikan kesimpulan bahwa instagram dapat menjadi piranti 

komunikasi dalam pemasaran langsung atau mendapatkan tanggapan dari pelanggan tertentu dan 

calon pelanggan. 
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BAB IV 

Kesimpulan  

 Sosial media instagram berperan penting pada aspek riset, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. Tahap riset Instagram menyediakan berbagai konten postingan dan database interaksi, 

yang diperlukan untuk merumuskan strategi pemasaran yang perlu dijalankan. Hal ini tidak lepas 

dari feedback, feedback berperan penting dalam mengkomunikasikan berita yang dipublikasikan 

dan membantu memahami kinerja komunikasi pemasaran. 

Fitur lain dari Instagram memungkinkan tim pemasaran untuk dengan mudah melihat 

konten pemasaran dan kinerja tim pemasaran pesaing. Ini dapat digunakan untuk mendapatkan 

inspirasi konten atau untuk mendapatkan model strategi baru. Pada tahap perencanaan, data 

Instagram menjadi dasar verifikasi pasar dalam perancangan strategi pemasaran. Validasi akan 

digunakan untuk desain layanan, produk, harga, dan aspek lainnya. Sedangkan untuk tahap 

implementasi, pemasaran instagram dapat berperan dalam mengatur materi mana yang akan 

diunggah dalam jangka waktu ideal yang dibutuhkan oleh tim pemasaran. 

 

Pencapaian strategi tersebut dapat dilihat dari jumlah follower instagram dalam waktu  tiga 

tahun menjadi Gamis Anak Rahmah Shop dengan follower banyak (11.400). Selain itu jumlah 

pertemanan dari akun personal juga telah mencapai angka (6900 teman). Sekaligus menjadi bisnis 

gamis dengan optimasi instagram marketing populer di kota Surabaya. Dalam mengeksekusi 

indikator pemasaran tersebut pihak Rahmah Shop mengoptimasikan peranan sosial media 

instagram baik akun fanpage dan personal. Hal yang perlu diperhatikan dalam instagram marketing 

ialah konten yang atraktif, lebih banyak menggunakan metode cover selling/soft selling atau dalam 

hal ini tidak menjual secara langsung. Salah satu hal yang perlu Anda antisipasi saat 

menggunakan metode pemasaran Instagram adalah komentar atau komentar publik. Kompetitor 

dapat meniru kegiatan atau strategi konten yang diformulasikan oleh Gamis Anak Rahmah Shop. 
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