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ABSTRAK 

 Diera digital saat ini, sosial media menjadi salah satu hal yang umum digunakan oleh 

semua kalangan. Jika dulu sosial media digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan keluarga 

maupun teman, namun kini sosial media kini berubah menjadi perubahan fungsi. 

Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, sosial media yang sudah banyak tersebar 

kini digunakan untuk media promosi atau branding sebuah bisnis. Hal ini yang menjadi efektif 

mengingat semua orang memiliki akun sosial media masing-masing. Efektivitas sosial media 

menjadi sebuah media promosi atau pemasaran digital, saat ini juga didugung fitur ads/iklan yang 

disediakan oleh perusahaan sosial media. 

Kata kunci: Efektivitas Sosial Media, Pemasaran Digital 

 

 

  



1.1 LATAR BELAKANG 

 Teknologi saat ini semakin hari mekin pesat berkembang, menurut para penggunanya kita 

harus menjadi orang yang cermat dalam menggunakan teknologi yang ada. Seperti misalnya cara 

memasarkan penjulan dalam media sosial. 

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. (Supangat, 2020) 

Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, sosial media yang sudah banyak tersebar 

kini digunakan untuk media promosi atau branding sebuah bisnis. Hal ini yang menjadi efektif 

mengingat semua orang memiliki akun sosial media masing-masing. Efektivitas sosial media 

menjadi sebuah media promosi atau pemasaran digital, saat ini juga didugung fitur ads/iklan yang 

disediakan oleh perusahaan sosial media. 

Dengan adanya ads stau iklan, seseorang dapat mempromosikan bisnis dan brandnya 

dengan menyediakan modal uang yang dapat menargetkan pangsa pasar. Sehingga dari iklan 

tersebut nanti kita dapat menghasilkan penjualan yang jauh lebih maksimal yang lebih dari 

targetnya. 

Penggunaan sosial media sebagai media pemasaran cukup banyak dan sangat efektif, dapat 

menggunakan iklan berbayar akan mencapai target, arena jumlah pengguna sosial dari berbagai 

penjuru dunia yang akan menjadi alasannya.  

Sampai saat ini kita bisa membayangkan betapa banyak potensial pengguna media sosial 

media yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk atau memperkenalkan brand dalam 

bisnis. Namun, tetap ada strategi tertentu yang harus diterapkan dalam melakukan efektivitas sosial 

sebagai tempat pemasaran digital. 

 

  



1.2 RUMUSAN MASALAH 

a. Apa saja efektivitas media sosial? 

b. Apa saja untuk melakukan pemasaran digital? 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

a. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan untuk pemasaran digital 

b. Mengetahui efektivitas apa saja yang dilakukan 

 

1.4 METODE PENELITIAN 

Dalam pembuatan artikel ini, penulis melakukan metode penelitian deskriptif.. Metode 

penelitian deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 

peristiwa tertentu yang sedang terjadi saat ini dan dimasa lampau, dimana dalam artikel ini 

menjelaskan efektivitas media sosial dalam pemasaran digital. 
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1.6 PEMBAHASAN DAN HASIL 

Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah 

merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, 

dan relevan. (Admin, no date) 

Dalam menjangkau pangsa pasar yang sesuai hasil, maka ada yang harus diperhatikan dari 

berbagai aspek untuk mencapai yang diinginkan. Ada yang harus diperhatikan untuk 

meningkatkan efektivitas sosial media sebagai media pemasaran digital. 

1. Target Market 

Hal yang harus diperhatikan dalam target pemasaran adalah target market. Seperti apa kira-

kira yang akan dijadikan target market? Tentu saja hal ini akan dikembalikan pada brand atau 

produk yang kita tawarkan. Misalkan, kita akan menjualkan rpoduk makanan ataupun barang. 

Maka target marketnya bisa mencakup secara keseluruhan dari semua kalangan. Jika kita 

menjualkan produk fashion khusus wanita maka kita harus menargetkan pada wanita dengan 

segala minat dan interestnya. (Kuncoro, 2021) 

2. Konten 

Kita harus memperhatikan konten yang kita buat untuk audiens. Konten ini harus meliputi 

dari seluruh postingan yang akan diunggah kea kun sosial media bisnis kita. Mulai dari foto, video, 

caption dll. Fungsi dari konten sosial media adalah untuk menarik minat pada pelanggan dan 

mengenal lebih dekat mengenai brand atau produk yang akan kita tawarkan. Maka dari itu dalam 

pembuatan konten ini kita harus memastikan bahwa seluruh konten yang mnyangkut brand atan 

dalam  bidang bisnis kita. 

3. Algoritma Sosial Media 

Setiap platform yang dimiliki sosial media algoritma atau cara kerjanya. Contoh facebook, 

Instagram, twitter, dan tiktok sudah pasti akan memilikicara kerja yang berbeda. Jadi kita harus 

memahami dan mengerti dari cara kerja masing-masing platform tersebut untuk mendapatkan 

engangement yang maksimal dan pangsa pasar yang sesuai dengan target market. 

4. Hashtag 



Penggunaan hashtag setiap postingan yang disosial media tentu itu merupakan syarat 

penting dalam strategi promosi. Hanya mengetik kata yang menggunakan tagar (#) dan secara 

otomatis setiap kata tersebut menghasilkan hashtag. Hashtag memiliki peran penting dalam 

pengelompokkan topik dalam konten. Dalam hashtag ini akan lewat dalam pengelompokkan 

konten ini, orang-orang pun akan lebih mudah mencari sesuatu. 

 

Adapun tahapan untuk mengelola sosial media dalam brand bisnis sebagai berikut: 

1. Menentukan Tujuan 

Hal yang harus diketahui dalam tahapan pengelolaan sosial media brand bisnis adalah 

menentukan tujuan. Tujuan dalam pembuatan akun sosial media daalam masing-masing brand 

tentu berbeda. Dengan adanya brand yang menggunakan sosial media untuk memudahkan 

keep in touch dengan pelanggan lainnya, untuk menunjang penjualan dan meningkatkan brand 

ewarness bisnis. 

2. Mengetahui Minat Target Market 

Apa yang diminati oleh pelanggan atau followers di akun sosial media? Mereka yang 

mencari dan kita harus menyediakannya konten-konten yang informatif untuk menarik 

followers. Dan kita juga harus menyediakan konten-konten yang menarik audiens di sosial 

media. Selain itu kita juga harus membuat game dan giveaway, agar followers menyukai dan 

menarik perhatian  banyak audiens. 

3. Pilih Sosial Media Yang Akan Digunakan 

Masing-masing dari sosial media memiliki algoritma dan jenis-jenis usernya sendiri. Kita 

menggunakan sosial media harus sesuai dengan target market kita, entah melalui Instagram, 

twitter, facebook, ataupun tiktok. Dari pilihan platform sosial media nanti akan berpengaruh 

terhadap jenis konten yang akan kita sajikan pada semua audiens.  

4. Membuat Perencanaan Konten 

Dalam membuat perencanaan konten kita harus postingan yang lebih tertata dan 

terstruktur. Kita juga membuat content planning untuk 30 hari kedepan, dengan begitu kita 



membuat seluruh konten yang kita buat atau posting dari jauh-jauh hari sudah disiapkan. 

Content planning biasanya berisi ide konten yang kita buat berupa caption, postingan, hashtag 

hingga waktu postingan tersebut yang akan kita unggah. Setelah seluruhnya sudah siap sesuai 

planning, lalu kita akan memposting konten tersebut sesuai jadwal yang kita tentukan. 

5. Lakukan Evaluasi Secara Berkala 

Dari akun sosial media yang kita punya, kita dapat mengukur performa dari strategi 

pemasaran yang kita lakukan. Dari instagram kita dapat melihat efektif kinerja melalui 

postingan dari engangement yang terdapat pada fitur insight yang disediakan dari akin bisnis. 

Dari fitur ini kita dapat melihat efektivitas sosial media bisnis kita dengan melakukan 

evaluasi secara berkala. Mengetahui jenis postingan seperti apa yang diminati oleh para 

audiens, keinginan mereka, pada pukul berapa saja yang optimal, dan hashtag apa saja untuk 

mereka gunakan. 

 

KESIMPULAN 

 Jadi, kesimpulannya Efektivitas sosial media menjadi sebuah media promosi atau 

pemasaran digital, saat ini juga didugung fitur ads/iklan yang disediakan oleh perusahaan sosial 

media. Penggunaan sosial media sebagai media pemasaran cukup banyak dan sangat efektif, dapat 

menggunakan iklan berbayar akan mencapai target, arena jumlah pengguna sosial dari berbagai 

penjuru dunia yang akan menjadi alasannya. Dalam pemasaran digital dapat dilakukan secara 

bertahap dan strategi-strategi tertentu. 

 

  



PLAGIATRSM SCAN REPORT 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas EAS ini 

dengan baik. Berikut makalah yang saya kerjakan efektivitas sosial media sebagai media pemasaran digital. 

Dalam penyusunan makalah ini, saya mendapat bantuan dari berbagai pihak lain, situs lain, dan saya mengucapkan 

terima kasih. 

Demikian yang bisa saya sampaikan dalam penyusunan ini dan semoga pembaca mendapat banyak manfaat dari 

makalah yang saya buat ini. 

ABSTRAK 

Diera digital saat ini, sosial media menjadi salah satu hal yang umum digunakan oleh semua kalangan. Jika dulu sosial 

media digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan keluarga maupun teman, namun kini sosial media kini berubah 

menjadi perubahan fungsi. 

Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, sosial media yang sudah banyak tersebar kini digunakan untuk media 

promosi atau branding sebuah bisnis. Hal ini yang menjadi efektif mengingat semua orang memiliki akun sosial media 

masing-masing. Efektivitas sosial media menjadi sebuah media promosi atau pemasaran digital, saat ini juga didugung 

fitur ads/iklan yang disediakan oleh perusahaan sosial media. 

Kata kunci: Efektivitas Sosial Media, Pemasaran Digital 

1.1 LATAR BELAKANG 



Teknologi saat ini semakin hari mekin pesat berkembang, menurut para penggunanya kita harus menjadi orang yang 

cermat dalam menggunakan teknologi yang ada. Seperti misalnya cara memasarkan penjulan dalam media sosial. 

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.  

Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, sosial media yang sudah banyak tersebar kini digunakan untuk media 

promosi atau branding sebuah bisnis. Hal ini yang menjadi efektif mengingat semua orang memiliki akun sosial media 

masing-masing. Efektivitas sosial media menjadi sebuah media promosi atau pemasaran digital, saat ini juga didugung 

fitur ads/iklan yang disediakan oleh perusahaan sosial media. 

Dengan adanya ads stau iklan, seseorang dapat mempromosikan bisnis dan brandnya dengan menyediakan modal 

uang yang dapat menargetkan pangsa pasar. Sehingga dari iklan tersebut nanti kita dapat menghasilkan penjualan 

yang jauh lebih maksimal yang lebih dari targetnya. 

Penggunaan sosial media sebagai media pemasaran cukup banyak dan sangat efektif, dapat menggunakan iklan 

berbayar akan mencapai target, arena jumlah pengguna sosial dari berbagai penjuru dunia yang akan menjadi 

alasannya. 

Sampai saat ini kita bisa membayangkan betapa banyak potensial pengguna media sosial media yang digunakan untuk 

memasarkan sebuah produk atau memperkenalkan brand dalam bisnis. Namun, tetap ada strategi tertentu yang harus 

diterapkan dalam melakukan efektivitas sosial sebagai tempat pemasaran digital. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

a. Apa saja efektivitas media sosial? 

b. Apa saja untuk melakukan pemasaran digital? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 

a. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan untuk pemasaran digital 

b. Mengetahui efektivitas apa saja yang dilakukan 

1.4 METODE PENELITIAN 

Dalam pembuatan artikel ini, penulis melakukan metode penelitian deskriptif.. Metode penelitian deskriptif merupakan 

metode yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi saat ini dan dimasa 

lampau, dimana dalam artikel ini menjelaskan efektivitas media sosial dalam pemasaran digital. 

1.6 PEMBAHASAN DAN HASIL 

Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan 

menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan 

relevan. 

Dalam menjangkau pangsa pasar yang sesuai hasil, maka ada yang harus diperhatikan dari berbagai aspek untuk 

mencapai yang diinginkan. Ada yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas sosial media sebagai media 

pemasaran digital. 

1. Target Market 

Hal yang harus diperhatikan dalam target pemasaran adalah target market. Seperti apa kira-kira yang akan dijadikan 

target market? Tentu saja hal ini akan dikembalikan pada brand atau produk yang kita tawarkan. Misalkan, kita akan 

menjualkan rpoduk makanan ataupun barang. Maka target marketnya bisa mencakup secara keseluruhan dari semua 

kalangan. Jika kita menjualkan produk fashion khusus wanita maka kita harus menargetkan pada wanita dengan segala 



minat dan interestnya. 

2. Konten 

Kita harus memperhatikan konten yang kita buat untuk audiens. Konten ini harus meliputi dari seluruh postingan yang 

akan diunggah kea kun sosial media bisnis kita. Mulai dari foto, video, caption dll. Fungsi dari konten sosial media 

adalah untuk menarik minat pada pelanggan dan mengenal lebih dekat mengenai brand atau produk yang akan kita 

tawarkan. Maka dari itu dalam pembuatan konten ini kita harus memastikan bahwa seluruh konten yang mnyangkut 

brand atan dalam bidang bisnis kita. 

3. Algoritma Sosial Media 

Setiap platform yang dimiliki sosial media algoritma atau cara kerjanya. Contoh facebook, Instagram, twitter, dan tiktok 

sudah pasti akan memilikicara kerja yang berbeda. Jadi kita harus memahami dan mengerti dari cara kerja masing-

masing platform tersebut untuk mendapatkan engangement yang maksimal dan pangsa pasar yang sesuai dengan 

target market. 

4. Hashtag 

Penggunaan hashtag setiap postingan yang disosial media tentu itu merupakan syarat penting dalam strategi promosi. 

Hanya mengetik kata yang menggunakan tagar (#) dan secara otomatis setiap kata tersebut menghasilkan hashtag. 

Hashtag memiliki peran penting dalam pengelompokkan topik dalam konten. Dalam hashtag ini akan lewat dalam 

pengelompokkan konten ini, orang-orang pun akan lebih mudah mencari sesuatu. 

Adapun tahapan untuk mengelola sosial media dalam brand bisnis sebagai berikut: 

1. Menentukan Tujuan 

Hal yang harus diketahui dalam tahapan pengelolaan sosial media brand bisnis adalah menentukan tujuan. Tujuan 

dalam pembuatan akun sosial media daalam masing-masing brand tentu berbeda. Dengan adanya brand yang 

menggunakan sosial media untuk memudahkan keep in touch dengan pelanggan lainnya, untuk menunjang penjualan 

dan meningkatkan brand ewarness bisnis. 

2. Mengetahui Minat Target Market 

Apa yang diminati oleh pelanggan atau followers di akun sosial media? Mereka yang mencari dan kita harus 

menyediakannya konten-konten yang informatif untuk menarik followers. Dan kita juga harus menyediakan konten-

konten yang menarik audiens di sosial media. Selain itu kita juga harus membuat game dan giveaway, agar followers 

menyukai dan menarik perhatian banyak audiens. 

3. Pilih Sosial Media Yang Akan Digunakan 

Masing-masing dari sosial media memiliki algoritma dan jenis-jenis usernya sendiri. Kita menggunakan sosial media 

harus sesuai dengan target market kita, entah melalui Instagram, twitter, facebook, ataupun tiktok. Dari pilihan platform 

sosial media nanti akan berpengaruh terhadap jenis konten yang akan kita sajikan pada semua audiens. 

4. Membuat Perencanaan Konten 

Dalam membuat perencanaan konten kita harus postingan yang lebih tertata dan terstruktur. Kita juga membuat 

content planning untuk 30 hari kedepan, dengan begitu kita membuat seluruh konten yang kita buat atau posting dari 

jauh-jauh hari sudah disiapkan. Content planning biasanya berisi ide konten yang kita buat berupa caption, postingan, 

hashtag hingga waktu postingan tersebut yang akan kita unggah. Setelah seluruhnya sudah siap sesuai planning, lalu 

kita akan memposting konten tersebut sesuai jadwal yang kita tentukan. 

5. Lakukan Evaluasi Secara Berkala 

Dari akun sosial media yang kita punya, kita dapat mengukur performa dari strategi pemasaran yang kita lakukan. Dari 

instagram kita dapat melihat efektif kinerja melalui postingan dari engangement yang terdapat pada fitur insight yang 

disediakan dari akin bisnis. 



Dari fitur ini kita dapat melihat efektivitas sosial media bisnis kita dengan melakukan evaluasi secara berkala. 

Mengetahui jenis postingan seperti apa yang diminati oleh para audiens, keinginan mereka, pada pukul berapa saja 

yang optimal, dan hashtag apa saja untuk mereka gunakan. 

 

 

 


