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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi 

sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan 

media karena media ini adalah sesuatu yang akan terus berkembang dari media zaman dulu 

(old media) sampai sekarang media yang menggunakan digital (modern media/new media). 

New media (media baru/media online) memiliki kecepatan untuk melakukan sebuah 

interaksi, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat untuk mendapatkan sebuah informasi terbaru 

atau ter-update informasinya.(Retnasary et al., 2019) 

Dunia maya merupakan suatu tempat bertemu dan berkumpulnya berbagai individu, 

kelompok masyarakat, perusahaan, konsumen, organisasi, dan lainnya di sebuah tempat yang 

terbentuk karena adanya berbagai jaringan komputer yang saling terhubung.(Indrajit, 2001) 

Seperti yang telah kita ketahui sosial media telah menajadi suatu alat komunikasi yang 

dapat digunakan oleh berbagai kalangang baik remaja, dewasa, bahkan kalangan orang tua 

sekalipun dapat menggunakan sosial media. Tidak hanya itu, sosial media dapat 

mempersempit ruag dan waktu dimana kita dapat berinteraksi dengan teman yang jauh atau 

bahkan dari negara lain.  

Sosial media menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, hal ini tentunya menjadi 

keuntungan besar bagi para pelaku bisnis, dengan mempromosikan suatu produj di sosial 

media, produk yang dijual tersebut dapat diketahui dan dilihat oleh banyak orang. Jika suatu 

pebisnis melakukan digital marketing dengan benar dan tepat maka tidak akan sulit bagi 

suatu pebisnis untuk memasarkan produknya melalui sosial media.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa itu pemasaran? 

2. Apa itu digital marketing? 

3. Seberapa pentiggkah sosial media sebagai digital marketing? 

4. Apa itu marketplace? 

5. Bagaiman menerapkan digital marketing pada marketplace? 

 

C. Tujuan 

Untuk memberi pengetahuan mengenai pemasaran digital dalam menerapkannya pada 

masrketplace. 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Definisi Pemasaran 

Pemasaran merupakan aktivitas atau kegiatan tertentu yang dilakukan suatu perusahaan 

untuk menyampaikan, mempromosikan atau memperkenalkan produk yang akan dijual 

kepada konsumen. Hal yang dilakukan berupa pengiklanan penjualan atau pengrimman suatu 

produk yang dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai. 

Suatu perusahaan dalam memperkenalkan produknya menggunakan bermacam-macan 

strategi yang sesuai dan tepat agar pelanggan tertarik, seperti kemasan produk dengan desain 

yang menarik dan gampang diingat, kualitas produk, fitur-fitur produk sangat memudahkan 

pelangggan dan lainnya. 

B. Digital Marketing 

Digital marketing ialah kegiatan pemasaran suatu produk menggunakan soisal media atau 

media elektronik atau internet sebagai alat untuk memasarkan produk tersebut. Pengguna 

sosial media dari banyak kalangan dari anak-anak samapi orang tua, dapat dikatakan bahwa 

jutaan orang telah menggunakan sosial media. Dengan adanya digital marketing kita dapat 

dengan mudah menarik minat pelanggan untuk tertarik membeli produk yang ditawarkan di 

sosial media dan memasarkan produk secara luas. 

 Jenis-jenis digital marketing 

 

 Website 

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, makin berkembang pula teknologi 

website. Jika pada awalnya cukup dengan halaman statis, maka pada saat ini suatu 

website menjadi lebih kaya fitur dengan tampilan yang dinamis dan estetis.(Supangat, 

2016) 

 

Dengan adanya website konsumen dapat mencari tau jenis produk yang dikeluarkan 

perusahaan, Sejarah produk atau visi misi perusahaan dalam memproduksi suatu 

produk. Dengan adanya website maka dapat menjukkan profesionalisme suatu 

perusahaan dalam menjual suatu produk. 

 

 Sosial media marketing 

dengan adanya sosial media seperti facebook, twitter, instagram maka kita dapat 

melakukan promosi dengan biaya yang minimal dan kecil. Sudah menjadi rahasia 

umum bahwa anak muda jaman sekarang rata-rata sudah mengguakan facebook, 

twitter, instagram dan menjadi objek promosi yang menguntungkan bagi pelaku 

bisnis. 

 

 



 Email marketing 

Email tidak hanyak bisa dijadikan sebgai alat untuk mengirim surat atau pesan. Tetap 

dapat dijadikan sebaagai media promosi juga kepada cutomer. 

 

 Video Marketing 

Pebisnis dapat membuat video yang menjelaskan tentang bisnis atau suatu produk 

dengan menyuguhkan video yang enak dilihat, desain menarik, dan dapat memikat 

mata pelanggan. 

 

C. Sosial Media 

Dengan menggunakan digital konten yang diunggan ke dalam sosial media dapat membuat 

pelanggan tertarik dan mau mencari tau apa produk yang ditawarkan. 

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, 2020a) 

Tanpa adanya sosial media suatu bisnis akan dikenali dan diketahui leh pelanggan, produk 

bisnis yang ditawarkan akan susah laku dipasaran. Tanpa menggunakan sosial media suatu 

produk akan tertingggal jauh dari produk saingan lainnya. 

Berikut keguanaan penting sosial media: 

1) Promosi 

Sosial media menjadi alat promosi utama bagia suatu produk, dengan jutan pengguna 

pada sosial media suatu produk dapat dilihat dan dikenali dengan mudah juga biaya 

yang dikeluarkan dalam mempromosikan produk pada sosial media terbilang murah 

dan harga sangat minim. Dengan mengandalkan relasi atau word of mouth, suatu 

produk dapat tersebar dengan mudah dan secara luas melalui sossial media. 

2) Mengembangkan Produk 

Pada sosial media kita bisa mengontrol para pelanggan. Kita bisa tau melalui 

komentar para pelangggan mengenai kekurangan dan kelebihan dan bagaimana 

pelayananan yang diberikan. Dengan begitu kita dapat mengembangkan dan 

memperbaiki produk yang telah dihasilkan. 

3) Visibilitas Brand 

Dengan menggunakan sosial media brand yang kita miliki dapat dengan mudah 

dikenal dan diingat oleh pelanggan. Kita dapat membuat konten digital yang dapat 

menarik para pelanggan yaitu seperti konten edukasi tentang produk, memberi 

pengetahuan tentang keunggulan produk, dan memberikan kesempatan kepada 

pelanggan untuk bisa mencari tau lebih dalam tentang produk. 

 

 

 



4) Brand awareness 

Dengan melakukan promosi secara konsisten di sosial media maka akan lebih banyak 

orang akan tertarik dan mengenal brand yang kita tawarkan, pastikan kita sebagai 

pebisnis memberikan konten yang gampang diingat dan dipahami pelanggan untuk 

menambahlebih banyak kesan terhadap pelanggan. 

 

D. Marketplace 

 

Marketplace merupakan suatu platform elektronik dimana tempat berkumpulnya penjual 

dan pembeli secara online. Sama halnya seprti pasar, marketplace menjadi perantara antara 

penjual dan pembeli dalam melakukan aktivitas. Didalam marketplace telat disediakan fitur-

fitur untuk melakukan pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk, diskon dan 

lainnya. 

 

E. Digital Marketing Pada Marketplace 

 

1) Strategi Promosi dengan Copywriting 

Copywriting merupakan sebuah seni mempromosikan brand dengan menggunakan kata-kata. 

Penjual dapat membujuk konsumen dengan memberikan bujukan atau deskripsi kata-kata 

mengnai produk dengan cara sebagus dan sehalus mungkin untuk menarik minat konsumen.  

Jika konsumen tertarik dengan penjelasan yang diberikan konsumen dapat tersugesti untuk 

langsung membeli produk yang ditawarkan. 

2) Strategi Limited Edition 

dengan membatasi produk menjadi terbatas maka akan memberikan kesan bahwa produk 

yang ditawarkan tersebut susah didapat dan terkesan mewah. Maka konsumen akan 

berlomba-lomba membeli produk yang terbatas tersebut. Strategi penjualan ini cukup efektif 

untuk memancing konsumen yang menyukai produk-produk yang memang berbeda dari yang 

lain dan terbatas. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan walaupun produk terbatas pastika 

produk tersebut memang bagus dan berkualitas untuk dibeli. 

3) Strategi Promosi Bundling Package 

Paket bundling merupakan sebuah strategi menjual dua buah produk atau lebih namun 

dibayarkan menjadi satu paket harga yang lebih murah. Strategi promosi ini pada umumnya 

digunakan untuk menghabiskan stok sisa yang tidak laku terjual atau memberikan reward 

kepada konsumen yang sudah loyal membeli produk yang ditawarkan. 

Dengan fitur bundling package didalam marketplace Anda dapat menyatukan dua produk 

dengan variabel harga yang berbeda. Satu produk berharga mahal dan satunya lagi dengan 

harga yang lebih murah.  

 

 



4) Strategi Voucher Diskon dengan Maksimum Pembelian 

Sudah menjadi perilaku konsumen untuk membeli produk yang murah namun berkualitas. 

Dengan memberi diskon pada produk yang dijual tentu saja akan menarik mata banyak 

konsmuen untuk membeli produk tersebut. Diskon merupakan strategi promosi yang ampuh 

dan hampir setiap usaha menerapkan strategi ini. 

5) Strategi Permainan Harga 

Strategi promosi ini biasa Anda jumpai di beberapa pusat perbelanjaan. Anda pasti pernah 

melihat harga sebuah produk yang tidak bulat seperti sebuah baju seharga Rp. 129.900 atau 

harga sepasang sepatu Rp. 219.900. Strategi promosi dengan permainan harga ini ternyata 

memberikan efek psikologi yang berbeda kepada setiap konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dengan adanya digital kita dapat dimudahkan dalam melakukan banyak hal, penjualan 

produk dapat dilakukan menggunakan digital elektroni, promosi bahkan strategi pemasaran 

juga dapat emnggunan media elektronik. Dengan semua serba elektronik dan menggunakan 

internet maka semua kegiatan bisnis seperti penjualan, pembelian atau pembayaran dapat 

dilakukan dengan mudah. 

Diterapkannya konsep jejaring (internetworking), sebuah perusahaan berskala kecil dan 

menengah dapat dengan mudah bekerja sama.(Supangat, 2020b) 

Dengan adanya jaringan internet suatu perushaan dapat dengan mudah dikembanagkan dan 

diterapkan serta menarik pelanggan dari berbagai macam kalangan. 
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