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ABSTRACK 

 

Makalah ini penelitian bertujuan untuk pendampingan meningkatkan omzet penjualan di UKM 

katering Teh Rina. Pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk 

semua bisnis, mulai dari makanan, pakaian, bisnis perbankan dan layanan lainnya. 

Pemanfaatan media sosial didasari oleh berkembang pesatnya keberadaan gadget pintar yang 

penggunaannya sangat lumrah bagi siapa saja. Strategi pemasaran Media Sosial sudah sangat 

familiar bagi para pengguna dunia maya, khususnya masyarakat masa kini. Banyak penggunaan 

media sosial ditujukan sebagai promosi produk. Ini adalah salah satu budaya masyarakat 

modern yang lebih praktis dalam mengakses segala sesuatu melalui gadget pintu masing-

masing. Media Sosial adalah contoh nyata membuat pemasaran lebih menarik, menjadi lebih 

baik dan lebih praktis. Dengan gadget pintar digital dan paket data internet, masyarakat sudah 

bisa mengakses dan juga memasarkan dagangannya di sana. Beberapa platform sangat baik 

digunakan karena mengandalkan gambar sebagai daya tarik utama, juga dilengkapi dengan 

fasilitas menulis komentar dan juga pesan langsung singkat menjadikan media sosial favorit di 

kalangan mayat. Bisnis katering pun tak mau kalah memanfaatkan media sosial, sebagaimana 

penelitian yang dilakukan. Katering Teh Rina mendapatkan hasil positif dengan adanya media 

sosial ini. Diskusi menggunakan media sosial sebagai sarana pengembangan bisnis (pemasaran 

produk) menunjukkan hasil yang signifikan. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kreativitas serta kecerdasan dalam situasi adalah dua hal yang dapat menghasilkan pemasukan di 

bidang keuangan. Terkadang tidak hanya setiap orang dapat menyadari kesempatan yang bisa 

dimanfaatkan dalam kondisi tertentu.  

Katering Teh Rina adalah salah satu bisnis kuliner yang berkembang di kota Surabaya yang 

bergerak dibidang jasa penyedia makanan sehat dengan menggunakan bahan alami bercitarasa 

makanan khas dari Indonesia. Produk makanan hasil olahan katering ini sudah terbukti 

kelezatannya serta cocok dengan selera pada orang umum. Selama ini pesanan datang hanya dari 

kenalan pada sekitar tempat tinggal atau teman kerja suami yang memiliki katering. Sehingga 

dalam upaya pemasaran, katering Teh Rina mengalami berbagai hambatan yang kurang luas 

pemasarannya. [1] 

Pemasaran internet (e-marketing) yaitu pemasaran kepada masyarakat luas secara seketika dan 

secara massal dalam waktu tertentu menggunakan kecanggihan teknologi internet. (Wikipedia, 

2016) Melalui media sosial, katering Teh Rina juga dapat berkomunikasi dengan para konsumen 

secara interaktif juga dapat mengetahui bagaimana respon dari konsumen terhadap produk yang 

ada pada katering Teh Rina saat dipasarkan melalui komentar yang dipost.  

Media sosial  lebih dapat menarik perhatian dibanding masyarakat di dunia nyata. Karena  

Fenomena ini kemudian dapat dijadikan unruk suatu jalan untuk menanamkan merek dibenak 

konsumen dengan dukungan media sosial. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat 

memanfaatkan media sosial yang bersifat terbuka untuk memasarkan produknya.  

Media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram dapat digunakan dengan cara dimulai dari 

dengan memajang foto-foto serta detail mengenai produknya. Penghematan biaya dapat 

dilakukan dengan cara ini secara efektif dan ampuh.  

Marketing Digital  

Marketing digital merupakan cara pemasaran menggunakan teknologi digital. Salah satu bentuk 

pemasaran digital menggunakan internet dan media elektronik adalah e-marketing (internet 

marketing) [2], Electronic Marketing atau E-Marketing merupakan teknologi komunikasi 

elektronik khususnya internet yang membantu proses pemasaran. Dalam mengikuti setiap 

perkembangan teknologi digital serta rencana untuk menarik konsumen adalah dengan 

menyadari peran strategi digital marketing ke arah media internet adalah hal yang penting dan 

menuntun pada perpaduan antara komunikasi tradisional dan komunikasi elektronik. konsumen 

seperti nilai, perilaku, tingkat loyalitas dan profil dapat mencapai retensi tersebut, selanjutnya 

menyatukan pelayanan online dan komunikasi yang ditargetkan sesuai kebutuhan individu 

masing-masing. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk membahas bentuk strategi yang 

digunakan dalam perkembangan teknologi ke depan. Marketing digital memiliki peranan yang 



cukup penting dalam strategi pemasaran terutama pada objek penelitian ini, yaitu strategi 

marketing yang dilakukan oleh Katering Teh Rina.  

Media Sosial dalam Pemasaran  

Dalam bukunya yang berjudul Social Media Marketing Evans (2012), media sosial adalah proses 

perpaduan dalam menyebarkan, membentuk, menghancurkan dan mengubah informasi. Sosial 

media dapat mengelompokkan berbagai pengetahuan dan informasi, tetapi perlu diperhatikan 

secara mendalam kebenaran dari hal tersebut. Dengan demikian, sosial media berperan lebih 

efektif dalam tindakan bersosialisasi atau partisipasi dan mempengaruhi publik, bukan 

mengontrol mereka atau pun memberikan pernyataan. Partisipasi dalam sosial media dapat 

menyebabkan adanya pengaruh dan tujuan bisnis dimana pemasarannya dapat tercapai. [3] 

Dari perspektif pemasaran strategis, interaksi media social memerlukan proses yang 

memungkinkan tidak hanya perusahaan, tetapi juga pelanggan untuk bertukar sumber daya. [4] 

Bisnis Katering  

Membuat persiapan serta menyajikan makanan lengkap dengan minuman untuk umum bisa 

diartikan dengan to cater, yang dalam bahasa sehari-hari disebut catering. Sedangkan Caterer 

adalah orang yang mempunyai keahlian untuk menyiapkan dan menyajikan makanan serta 

minuman tersebut. Sedangkan pengguna jasa ini bisa berasal dari daerah-daerah, instansi berupa 

perusahaan yang melayani kebutuhan makanan. Restoran, rumah makan, kantin di sekolah, café-

café merupakan contoh dari industri catering. Usaha Catering adalah termasuk usaha multifaset 

dari industri penyajian makanan. 

 

METODE PENELITIAN 

Program pendampingan kewirausahaan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang melakukan pengumpulan data, 

wawancara, dokumentasi serta interaksi dengan pengusaha UMKM.  

 

  



BAB II 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dengan persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, memaksa restoran untuk menggunakan 

teknologi informasi yang mampu mendukung aktivitas kerja secara cepat dan akurat. Teknologi 

informasi memegang peranan penting dalam penanganan bisnis saat ini karena kebutuhan akan 

sistem otomatis sehingga bisnis berjalan lebih cepat, memiliki perhitungan yang lebih akurat, dan 

dapat mendukung keputusan yang tepat sasaran, terutama dalam pendataan tentang popularitas 

dan biaya suatu menu. [5] 

Logo usaha merupakan hal yang sangat berperan penting dalam suatu usaha, pemilik Katering 

Teh Rina merasa logo yang saat ini dipakai kurang sesuai dengan keinginannya dan kurang 

mencerminkan karakteristik usahanya. Dengan usaha katering yang semakin dikenal 

dimasyarakat luas nampaknya brosur yang dimiliki katering Teh Rina ini sangat minimalis dan 

kurang menarik. Brosur sangat diperlukan ketika adanya sebuah event yang sangat berpengaruh 

positif terhadap usaha.  Mengingat banyak sekali masukan dari pelanggan untuk membuat akun 

Grabfood maka pihak katering Teh Rina memutuskan untuk mendafatarkan menjadi mitra 

Grabfood. Karena akun Grabfood telah tersedia kami melakukan konfirmasi data kepada pihak 

Grabfood untuk memberikan kami wewenang dalam mengelola akun Grabfood katering teh rina. 

Sehingga kami melakukan rebranding ulang serta memberbarui berbagai macam tampilan dan 

juga menu. [1] 

Hasil pendampingan menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pemesanan melalui sosial media yang 

sudah diaktifkan sebelumnya. Di awal pendampingan, hanya sekitar 375 konsumen yang sering 

berkomunikasi. Di akhir pendampingan terdapat penambahan sejumlah konsumen yang pernah 

berkomunikasi menjadi 418. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu petunjuk adanya jumlah 

kenaikan pemesanan melalui media sosial yang sudah dioptimalkan.  

Dalam hal ini katering Teh Rina menggunakan media sosial sebagai media promosi karena 

dirasa sangat efektif dan efisien, dikarenakan peningkatan jumlah pengguna media sosial terus 

bertambah setiap tahun membuat informasi yang dibagikan di media sosial dapat terus-menerus 

dan menyebar lebih luas. Katering Teh Rina juga dapat menjalin hubungan baik dengan 

konsumen melalui media sosial. Kegiatan pendampingan ini juga membuktikan bahwa promosi 

melalui media sosial juga membantu menyebarkan keberadaan katering Teh Rina di komunitas-

komunitas media sosial yang ada. Bagi katering Teh Rina yang tergolong UMKM baru di 

Surabaya, promosi melalui sosial media merupakan cara yang sangat efektif dan efisien dalam 

hal penyebaran informasi. Konsumen akan mengumpulkan berbagai informasi sebelum 

memutuskan membeli atau mengkonsumsi suatu produk.[1] 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi melalui sosial media 

menjadi strategi pemasaran yang cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya 

follower di akun media sosial katering Teh Rina serta banyaknya pemesanan produk melalui 

aplikasi media sosial. Peningkatan ini didukung dengan kemampuan pemilik UMKM dalam 

memperbaharui tampilan produk baik berupa kartu nama, brosur, foto maupun video agar lebih 

tertata dan profesional.  

Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:  

 

1. Faktor Penghambat:  

Karakter dari pemilik UMKM katering Teh Rina kurang adaptif dan inovatif dalam melakukan 

digitalisasi kegiatan marketing dikarenakan terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan 

teknologi dan media sosial yang berubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman. 

Sehingga menyebabkan kegiatan pemasaran digital menjadi kurang optimal karena akun sosial 

media katering Teh Rina jarang darawat. Customer engagement di media sosial pun sangat 

kurang.  

2. Faktor Pendukung  

Pemilik UMKM catering Teh Rina kooperatif dan menerima dengan baik masukan dan saran 

perbaikan dari kelompok pendampingan. UMKM catering Teh Rina Memiliki semangat untuk 

memperbaiki kegiatan marketing online yang selama ini belum optimal.  

Saran 

Berdasarkan hasil pendampingan disarankan:  

(1) Kegiatan promosi melalui media sosial, katering Teh Rina harus lebih aktif, mampu 

memberikan inovasi-inovasi dan penyajian pesan yang lebih unik dan menarik agar konsumen 

dapat lebih memahami dan tertarik dengan informasi yang diposting di media sosial, sehingga 

dapat lebih memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian;  

(2) Katering Teh Rina diharapkan dapat menerapkan strategi khusus untuk merangsang 

konsumen agar memberikan testimoni atau melakukan pembicaraan yang positif dengan orang 

lain, misalnya dengan meningkatkan nilai produk beserta atributnya untuk menambah kepuasan 

konsumen.  

(3) Katering Teh Rina juga harus rajin memantau Customer review yang terjadi di kalangan 

konsumen agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan produknya, sehingga katering The 

Rina dapat mengklarifikasi testimoni negative serta mempertahankan dan meningkatkan value 

produk yang mendapat testimoni positif.  



DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] D. A. S. N. I. Sari, I. A. K. D. E. S. I. Sakhara, and N. Kustiningsih, “OPTIMALISASI 

MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMASARAN DI USAHA MIKRO KECIL 

MENENGAH,” vol. 16, no. April, 2020. 

[2] R. M. Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevim Johnston, Internet Marketing Strategy, 

Implementation and Practice. 2006. 

[3] S. B. Dave Evans, “Social Media Marketing: An Hour a Day, 2nd Edition,” pp. 17–42, 

2020. 

[4] F. Li and L. C. Leonidou, “Strategi pemasaran media sosial : definisi , konseptualisasi , 

taksonomi , validasi , dan agenda masa depan,” no. 2001, pp. 51–70, 2020. 

[5] S. Ardhian Heru Saputra, “Perancangan Strategi Operasional dengan Sistem Informasi 

Rekayasa Menu Berbasis Variable-Costing Untuk Restoran di Surabaya,” vol. 175, no. 

Iconbmt 2020, pp. 26–30, 2021. 

 

  



HASIL PLAGIARISM CHECKER 

 

 

 

 


