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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Penelitian terdahulu  

Selain berdasarkan teori, konsep dan referensi lain, peneliti juga 

mengacu pada hasil penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu yang dijadikan 

acuan adalah Clarissa Setyadi dari Universitas Indonesia dengan judul 

strategi media sosial marketing untuk meningkatkan consumer engagement 

dengan studi kasus pada brand Ittaherl di Instagram. Dalam penelitian ini 

melihat strategi media sosial marketing yang dilakukan oleh Ittaherl 

mendapat respon dan antusiaisme dari konsumen. Hal tersebut dapat dilihat 

seperti ulasan Ittaherl di media, organic shares dari konsumen yaitu 

experience sharing memakai Ittaherl, serta loyalitas dari konsumen dengan 

mengoleksi produk yang dikeluarkan oleh Ittaherl. 

Peneliti kedua yaitu Fani Puspita Sari berasal dari Universitas Mercu 

Buana dengan judul penelitian Strategi Promosi Online Shop melalui Media 

Sosial dalam Membangun Brand Engagement. (Studi kasus: Promosi Brand 

Sally Heart melalui akun Instagram @ukhtisally). Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi promosi online shop 

melalui media sosial dalam membangun brand engagement. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi promosi online shop 

melalui media sosial yang digunakan oleh Sally Heart mendapat respon 

positif selama 1 tahun ini dan konten yang paling diminati yaitu berupa 

pesan-pesan mengenai edukasi Islam dan hijab. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No  Keterangan  Peneliti 1  Peneliti 2  Peneliti 3 

1 Nama  Clarissa 
Setyadi  

Fani Puspita Sari  Yolanda Cindy 
Novenia  

2 Universitas  Universitas 
Indonesia 

Universitas Mercu 
Buana  

Universitas 
Multimedia 
Nusantara 

3 Tahun  2018 2014 2019 

4 Judul 
penelitian  

Strategi Social 
Media 
Marketing 
untuk 
Meningkatkan 
Consumer 
Engagement 
(studi kasus 
pada brand 
Ittaherl di 
Instagram) 

Strategi Promosi 
Online Shop 
melalui Media 
Sosial dalam 
Membangun 
Brand 
Engagement. 
(Studi kasus: 
Promosi Brand 
Sally Heart 
melalui akun 
Instagram 
@ukhtisally) 

 Strategi media 
sosial marketing 
DAMN! I Love 
Indonesia dalam 
meningkatkan 
digital fans  
engagement 
(Studi kasus: 
Instagram 
@_damniloveind
o 

5 Tujuan 
penelitian 

Untuk 
mengetahui 
bagaimana 
Strategi sosial 
media 
marketing 
untuk 
meningkatkan 
consumer 
engagement, 
studi kasus 
pada brand 
Ittaherl di 
Instagram 

Untuk mengetahui 
bagaimana 
strategi promosi 
online shop 
melalui media 
sosial dalam 
membangun 
brand 
engagement. 

Untuk mengetahui 
strategi media 
sosial marketing 
DAMN! I Love 
Indonesia dalam 
meningkatkan 
digital fans  
engagement 

Strategi media sosial..., Yolanda Cindy Novenia, FIKOM UMN, 2019



 12 

6 Teori dan 
konsep  

Digital 
Marketing, 
Social media, 
Instagram, dan 
customer 
engagement 
  

Komunikasi 
pemasaran, 
Promosi, 
Interactive / 
Internet 
Marketing,  
New Media 
theory, 
Engagement  

Komunikasi 
pemasaran, Media 
sosial, media 
sosial marketing, 
Digital cutomer 
engagement, dan 
user generated 
content 

7 Metode 
penelitian  

Kualitatif Kualitatif  Kualitatif 

8 Hasil 
penelitian  

Strategi social 
media 
marketing yang 
dilakukan 
brand Ittaherl 
mendapatkan 
banyak 
antusisme oleh 
konsumen 
dilihat dari 
membagikan 
konten menarik 
seperti foto-
foto relevan, 
membuat QnA 
menjadi 
masukan saran 
serta kesulitan 
dengan Ittaherl, 
membalas 
comment 
langsung 
melalui 
Instagram dan 
ulasan terkait 
brand di media 
lain. 

Strategi promosi 
online shop 
melalui media 
sosial yang 
digunakan oleh 
Sally Heart 
mendapat respon 
positif selama 1 
tahun ini dan 
konten yang 
paling diminati 
yaitu berupa 
pesan-pesan 
mengenai edukasi 
Islam dan hijab. 

Strategi media 
sosial DAMN I 
Love Indonesia 
memanfaatkan 
fitur Instagram 
seperti Instagram 
story, hashtag, 
sponsored ads, 
berpartner dengan 
influencer dan 
user generated 
content. 
Engagement rate 
meningkat dari 
0,51% menjadi 
0,52%. 

Sumber: Olahan penulis, 2019 
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2.2 Teori dan Konsep  

2.2.1 Komunikasi Pemasaran 

 Strategi komunikasi pemasaran yang tepat dapat menghindarkan 

perusahaan dari kerugiaan yang disebabkan oleh kegiatan promosi yang tidak 

efektif. Komunikasi pemasaran dilaksanakan agar penerima dapat menjalankan 

sesuatu seperti yang dikehendaki. Hubungan antara komunikasi dan pemasaran 

merupakan sebuah hubungan yang erat. Komunikasi merupakan sebuah proses 

dalam menyampaikan pesan yang diartikan dari individu kepada individu, individu 

ke kelompok, dan kelompok kepada kelompok (Soemanaraga, 2012, h. 2) 

Komunikasi pemasaran menurut Soemanaraga (2012, h.3) didefinisikan 

sebagai: “a society process by which individual and groups obtains what they need 

and what through creating, offering, and freely, exchanging product and service of 

value with others” Bisa dikatakan proses komunikasi antara produsen dengan 

individu atau grup dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Penggunaan visual dan pesan merupakan sebuah syarat keberhasilan untuk 

mencapai kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa (awareness), 

menumbuhkan keinginan untuk memiliki sebuah produk dan mempertahankan 

loyalitas pelanggan. Dalam kajian komunikasi memiliki tahapan sebagai berikut  

(Clow & Baack, 2016, h. 75) 
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Gambar 2.1 Model AISAS 

 
Sumber: Dentsu Group, 2011 

 

1. Attention (Perhatian) Terjadi ketika sebuah pesan komunikasi tiba sebagai 

stimulus yang diterima oleh indera manusia. Diharapkan bahwa pesan 

tersebut tidak sekedar didengar atau dilihat, tetapi juga diperhatikan 

khalayak. Pada tahap ini digunakan untuk memberikan awareness terhadap 

khalayak.  

2. Interest (Minat) Pada tahap interest, pesan komunikasi membangkitkan 

minat khalayak untuk mengetahui dan mengenal lebih lanjut tentang pesan 

tersebut atau tentang produk yang dikomunikasikan. Sebuah pesan yang 

efektif, adalah pesan yang memancing keingintahuan dan menimbulkan 

rasa penasaran 38 khalayak, yang kemudian termotivasi untuk lebih jauh 

terlibat. 

3. Search (Menelusuri) Konsumen biasanya langsung menuju berbagai search 

engine, mencari apa yang berkaitan dengan product ataupun merek. 

4. Action (Tindakan) Pada tahap ini, pesan telah berhasil mendorong khalayak 

untuk melakukan tindakan tertentu, yang pada akhirnya dan efek terutama 

yang diharapkan dari setiap kegiatan komunikasi sebuah perusahaan adalah 

tindakan atau keputusan untuk membeli. Seperti membeli produk ataupun 

merek. 
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5. Share (Berbagi) Jika informasi yang didapat cukup baik dan menarik minat 

dari konsumen, maka konsumen akan berbagi kepada orang-orang di 

sekitarnya mengenai pengalamannya terhadap sebuah produk, disinilah 

akan tercipta word of mouth, serta perbincangan mengenai informasi 

tersebut baik di sosial media maupun secara langsung. 

Komunikasi pemasaran memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk 

menyebarkan pesan atau informasi, mempengaruhi untuk melakukan 

pembelian dan meningkatkan pembelian ulang terhadap konsumen. Tujuan 

komunikasi memberikan beberapa efek yaitu (Prisana, 2017, h.96) 

1. Efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi dalam benak 

konsumen. Sehingga konsumen sadar akan keberadaan merek tersebut. 

2. Efek afektif, yaitu memberikan pegaruh untuk melakukan sesuatu dengan 

apa yang diharapkan seperti reaksi pembelian dari konsumen. 

3. Efek konatif atau perilaku, yaitu membentuk pola khalayak menjadi 

kebiasaan konsumen. Perilaku yang diharapkan seperti pembelian ulang.  

2.2.2 Media Sosial  

Media berdasarkan terminologi terbagi menjadi 2 yaitu sosial dan media. 

Terminologi sosial mengacu pada kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan 

sesama dan untuk bergabung dengan kelompok yang memiliki kesamaan 

pemikiran, ide dan pengalaman. Terminologi media mengacu seperti alat atau 

sarana yang digunakan untuk berkomunikasi seperti surat, telepon, televisi, radio, 

e-mail, website, foto, dan video. (Safko, 2012, h.4). 
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Media sosial menjadi bagian yang diperlukan untuk berbagai perusahaan 

dan merupakan cara terbaik untuk dapat menjangkau luasnya pasar. Melalui media 

sosial sebuah brand menjadi tempat berinteraksi untuk mencapai audiens. Dalam 

mendukung strategi media sosial dibutuhkan empat pilar yaitu komunikasi, 

kolaborasi, edukasi dan entertainment (Safko,2012, h. 208): 

1. Komunikasi: Dengan adanya komunikasi antara merek dengan audiens 

seperti bertukar pesan, pikiran, pendapat dan berinteraksi memperkuat 

hubungan. Komunikasi yang berjalan secara interaktif tentunya berbeda 

dengan gaya komunikasi tradisional. Pada media sosial audiens dapat 

berinteraksi langsung dan memberikan tanggapan yang dikomunikasikan 

oleh media sosial sebuah merek.  

2. Kolaborasi: Gabungan dari fitur-fitur media sosial seperti ruang diskusi. 

Kolaborasi tidak ditemui di era sebelumnya. Dengan kolaborasi merek 

dapat mengumpulkan kearifan kolektif dari audiens yang bermanfaat bagi 

perusahaan. 

3. Edukasi: Media sosial menjadi saran edukasi sebagai proses mendidik dan 

melatih audiens. Kegiatan ini mampu menjalin hubungan dengan audiens 

yang sedang dibangun. Melalui media sosial dapat memberikan aneka solusi 

permasalahan yang dibutuhkan audiens. 

4. Entertainment: Hiburan merupakan salah satu yang paling diminati oleh 

audiens. Sebuah brand memanfaatkan hiburan untuk membangun 

hubungan yang lebih dekat dengan audiens.  
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 Media sosial adalah media yang dikontrol oleh para penggunanya untuk 

berkomunikasi, berbagi informasi dan membangun komunitas. Aktivitas di media 

sosial berlangsung secara terus menerus dan para penggunanya tidak hanya 

menerima konten, tetapi juga ikut membuat konten. Hal ini disebut user generated 

content.  Digambarkan pengguna dapat ikut berkontribusi dalam membuat teks, 

video, audio dan gambar. Setiap konten yang dibuat dibagikan dengan orang yang 

dikenal disosial media. Media sosial dinilai mampu memfasilitasi percakapan dan 

membina hubungan para penggunanya di dunia maya. (Solis & Breakenridge, 2009, 

h. 30-31). 

2.2.2.1 Media sosial marketing 

Media sosial marketing merupakan suatu kegiatan aktivitas 

menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produk / jasa. 

Pada saat ini media sosial marketing merupakan dari bagian digital 

marketing yang sangat penting. Melalui media sosial pemilik akun bisa 

menampilkan konten berupa gambar, tulisan, dan video untuk menarik 

minat audiens. Penggunaan media sosial sebagai platform menawarkan 

produk/ jasa memiliki tujuan media social marketing yaitu (Prisana, 2017, 

h.360-361): 

1. Membangun hubungan, manfaat utama dari pemasaran media adalah 

kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen secara 

aktif  
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2. Membangun merek, melalui media sosial disajikan secara sempurna 

untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan pengenalan dan 

ingatan tentang merek, dan meningkatkan loyalitas. 

3. Publisitas, melalui pemasaran media sosial dengan cara menyediakan 

outlet sehingga perusahaan dapat berbagi informasi penting dan 

membentuk presepsi positif 

4. Promosi, melalui pemasaran media soaial, memberikan diskon ekslusif 

dan peluang untuk audiens untuk membuat orang-orang merasa dihargai 

dan khusus, serta untuk memenuhi tujuan jangka pendek.  

5. Riset pasar, menggunakan alat-alat dari sosial web untuk belajar 

konsumen, membuat profil demografi dan perilaku konsumen, belajar 

terkait keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Tak luput dari penggunaan media sosial marketing digunakan hampir setiap 

perusahaan atau organisasi. Penggunaan media sosial yang marak pada saat ini 

sudah seperti salah satu platform wajib untuk memasuki era digital saat ini. 

Dikarenakan memiliki sasaran audiens mereka sebagian besar menggunakan 

smartphone ataupun PC yang dengan mudah mengakses langsung ke platform 

media sosial. Hal ini memudahkan setiap perusahaan maupun sebuah brand untuk 

mencapai audiens mereka melalui media sosial. Media sosial marketing memiliki 

manfaat yang dapat langsung dirasakan yaitu (Prisana, 2017, h.363): 

1. Personal branding is not only figure, it’s for everyone: berbagai media 

sosial yang menjadi alat untuk berkomunikasi, berdiskusi dan mencari 

popularitas di media sosial. Selain itu media sosial sebagai wadah untuk 
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membangun personal branding tidak memakai trik, strategi ataupun 

keahlian karena audiens merupakan penentunya. 

2. Fantastic marketing result throught social media. People don’t watch Tv’s 

anymore, they watch their mobilephone: pemasaran tertinggi bersumber 

dari media sosial. Orang- orang pada saat ini cenderung kurang untuk 

menonton televisi, mereka lebih aktif dan sering berinteraksi dengan 

smartphone masing-masing. Fenomena pola hidup masyarakat saat ini 

cenderung memanfaatkan smartphone sebagai alat untuk berbagi dan 

menerima informasi. 

3. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat 

dengan konsumen. Media sosial merupakan alat komunikasi yang saat ini 

menjadi primadona karena dapat memberikan kesempatan sebuah 

perusahaan untuk lebih dekat dengan konsumennya. Dikarenakan media 

sosial dapat memberikan bentuk komunikasi dua arah. 

4. Media sosial memiliki sifat viral: seperti virus yaitu menyebar dengan cepat 

keseluruh penjuru dunia. Informasi yang disebarkan cepat dikarenakan 

penggunanya memiliki karakter pemasaran media sosial.  

Media sosial marketing sama halnya dengan marketing komersial yaitu  

memiliki fokus utama pada konsumen untuk mempelajari hal-hal yang dibutuhkan 

dan diinginkan oleh konsumen. Penggunaan media sosial marketing sebagai tujuan 

promosi untuk mengarahkan audiens ke dalam proses pembelian produk.  Proses 

perencanaan marketing berfokus membawa elemen-elemen marketing mix terdiri 
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dari product, price, place, promotion, public, partnership, policy dan purse strings 

(Prisana, 2017, h.364): 

1. Produk (product): Produk media sosial marketing bukan sesuatu yang 

berbentuk fisik. Produknya bersifat dua macam yaitu tangible atau nyata 

secara fisik dan intangible atau tidak nyata. Contoh produk intangible yaitu 

kampanye untuk pelestarian lingkungan hidup. 

2. Harga (price): Harga dalam media sosial marketing yaitu segala usaha yang 

harus dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh produk tersebut. 

Harga dapat menyebabkan konsumen menyerah seperti keterbatasan tenaga 

maupun resiko yang akan diterima. Semakin besar nilai produk daripada 

biaya maka semakin besar penerimaan produk. 

3. Tempat (place): Tempat yang dimaksud saluran untuk menyampaikan 

sebuah informasi atau pesan yang memadai kebutuhan dan kepentingan 

konsumen. Hal tersebut untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan 

pemasaran. 

4. Promosi (promotion): Promosi sebagai terciptanya dan mempertahankan 

kesinambungan kebutuhan tentang produk. 

5. Public (public): Untuk memperoleh kesuksesan memerlukan banyak target 

audiens. Public merujuk pada dua kelompok yaitu kelompok internal dan 

kelompok eksternal. Publik eksternal adalah target audines, secondary 

target dan pembuat kebijakan. Sedangkan publik internal adalah kelompok 

yang terlibat dalam perizinan dan pelaksanaan program. 
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6. Kemitraan (partnership): Partnership dalam media sosial marketing adalah 

membentuk hubungan pemasar dengan organisasi lainnya yang 

berhubungan dengan proyek yang dijalin. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan penyampaian pesan yang efektif. 

7. Public (policy): Public dalam media sosial marketing adalah dukungan 

kebijakan dan dukungan media untuk melengkapi program. 

8. Purse strings: Program media sosial marketing yang dilakukan dengan 

penandaan dukung sumber daya yang memadai, misalnya yayasan, bantuan 

pemerintah dan sumbangan.  

Pengguna Instagram semakin berkembang dengan keunggulan yang menjadi 

daya saing dari aplikasi lainnya. Dengan Instagram mengkhususkan penggunanya 

untuk berbagi foto dengan bentuk persegi. Namun dengan semakin menginkatnya 

penggunaan Instagram menjadi lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. 

Instagram memiliki asset yang menjadi keunggulannya dalam pengelolaan sebuah 

brand maupun perusahaan yaitu (Instagram-brand, 2018): 

1.  Icon: Menggunakan glyph icon yang menunjukkan Instagram di sebuah 

perangkat. Dengan icon mewakili untuk menerangkan simbol dari 

Instagram dan memudahkan orang untuk mengenalnya. Selain itu dari 

Instagram yang menggunakan icon antara lain IGTV, boomerang, dan 

hyperlapse. Melalui icon akan mendorong pengguna untuk menggunakan 

aplikasi boomerang, IGTV dan hyperlapse.  

2. Interface: Melalui interface disediakan ketika ingin mengunggah sebuah 

foto akan terdapat garis vektor dan dapat disunting terlebih dahulu.  
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3. Broadcast template: Untuk menggunakan broadcast template pengguna 

harus memberikan perincian program. Paling penting ketika menggunakan 

broadcast template adalah memberikan anggota komunitas hubungan yang 

tepat pada konten yang akan disampaikan. 

 

Sebelum melaksanakan media sosial marketing perlunya melakukan beberapa 

tahapan perencanaan untuk memaksimalkan penggunaan media sosial marketing. 

Perencanaan ini digunakan untuk mengetahui target audiens dan apa pesan yang 

ingin disampaikan sebuah perusahaan maupun brand di media sosial. Hal ini 

dilakukan untuk melihat seberapa efektif penggunaan media sosial marketing 

sehingga mengetahui apa yang akan diperbaiki untuk selanjutnya. Media sosial 

marketing memiliki beberapa langkah dalam melakukan perencanaan yang harus 

setiap merek lakukan yaitu (Tuten & Solomon, 2017, h. 109): 

1. Analisis situasi: Analisis situasi dibagi menjadi dua yaitu internal dan 

eksternal. Secara internal analisis yang dilakukan berkaitan dengan budaya 

perusahaan tersebut apakah media sosial menarik atau belum, apakah 

perusahaan sudah mempersiapkan aktivitas media sosial dengan tepat. 

Analisis eksternal berupa kompetitor, dan melihat tren lingkungan secara 

budaya, sosial, hukum maupun regulasi yang mempengaruhi media sosial  

2. Objective: Memperkirakan tujuan media sosial berdasarkan analisis situasi 

yang berhubungan dengan komunikasi misalnya menyamakan persepsi 

melalui awareness dan knowledge perusahaan atau merek. 
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3. Target audiens: Melihat segmentasi yang tepat pada aktivitas media sosial. 

Menganalisis kebiasaan audiens terhadap media sosial seperti demografi, 

psychographic dan behavioral.   

4. Menentukan strategi media sosial: Cara mengembangkan media sosial, 

pesan apa yang ingin dibagikan di media sosial, cara untuk mendorong 

engagement dengan followers.  

5. Perencanaan: Membuat calendar timeline, biaya yang dikeluarkan untuk 

mencapai objective, dan menetapkan konsistensi perencanaan media sosial 

dengan perencanaan marketing perusahaan.  

6. Evaluasi: Mengukur apakah perencanaan sudah mencapai objective yang 

sudah ditentukan atau belum.   

 

2.2.2.2 Instagram   

 Banyak perusahaan yang menggunakan Instagram sebagai salah satu media 

Promosi, karena Instagram mudah dan banyak digunakan oleh konsumen. 

Instagram sangat mudah dalam menambah jumlah audiens dalam waktu singkat, 

serta dampak Instagram. Tujuan menggunakan Instagram sebagai media marketing 

yaitu mencari perhatian terhadap target audiens yang cocok dengan apa yang kita 

tawarkan. Perhatian ini seperti entitas (nama, dan logo sebuah merek), Bahasa, 

lokasi, #hashtag, serta konten marketing. Melalui beberapa perhatian tersebut maka 

sebuah perusahaan akan tau bagaimana audiens menemukan merek di Instagram, 

mengetahui apa yang ditawarkan, ketertarikan konten yang merek miliki, 
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berinteraksi dan melakukan transaksi. Jenis pemasaran Instagram marketing dibagi 

menjadi 2 yaitu (Prisana, 2017, h.371) 

1. Organik: Dengan cara memanfaatkan sistem pertemanan alami di Instagram 

untuk melakukan marketing. Dengan kata lain merek melakukan promosi 

secara gratis tanpa bantuan pihak lain. Sehingga yang mengonsumsi konten 

marketing hanya audiens merek tersebut saja.  

2. Ads: Hal ini jauh lebih komplek karena Instagram ads merupakan platform 

untuk membantu sebuah account Instagram/ merek untuk menaikkan traffic 

dalam waktu singkat. Akan tetapi kembali lagi apakah target audiens yang 

ditentukan sesuai dengan merek kita, justru kalau salah sasaran hanya 

menjadi sia-sia dan tidak maksimal. 

Selain menentukan perencanaan dan promosi Instagram, beberapa fitur  

yang diperlu diketahui untuk memanfaatkan Instagram sebagai media promosi. 

Strategi yang digunakan untuk media sosial marketing dengan memanfaatkan tools 

yang disediakan oleh Instagram. Penggunaan tools tidak hanya untuk 

mengembangkan sebuah brand akan tetapi memaksimalkan aktivitas marketing di 

media sosial. Strategi media sosial marketing di Instagram yang yang dapat 

dimanfaatkan sebagai berikut: (Philips, 2018) 

1. #Hashtag yang tepat: Hashtag digunakan untuk mempermudah 

pengguna Instagram untuk mencari konten tertentu. Melalui hashtag 

pun dapat meningkatkan interaksi dengan audiens yaitu mendapatkan 

like, comment dan follower. Hashtag sebagai bahan Analisa 

karakteristik peminat merek dan postingan untuk dijadikan target 

Strategi media sosial..., Yolanda Cindy Novenia, FIKOM UMN, 2019



 25 

sasaran. Jumlah hashtags yang digunakan sangat penting karena 

Instagram membatasi sampai 30, terlalu banyak hashtag akan beresiko 

terlihat tidak bertarget dan tidak profesional. Pada saat ini 91% posting 

oleh merek-merek terkenal menggunakan tujuh hashtag atau kurang.  

Gambar 2.1 Hashtag di Instagram 

 
Sumber: Rival IQ, 2019 

 
Gambar diatas merupakan hashtag tertinggi pada Instagram di bidang 

fashion. Tertinggi dengan #model, #wedding,#motivation,#swimwear 

dan lainnya, adalah yang paling tinggi untuk meningkatkan engagement 

dan performa  dengan audiens dibandingkan dengan unggahan sendiri. 

2. Insight: Fitur ini berguna mencari tau tentang followers dan informasi 

konten yang paling banyak engagement kepada audiens. Fitur ini bisa 

diakses juga sudah berganti menjadi account bisnis dan gratis. Dalam 
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Instagram Insight terdapat beberapa metriks yaitu: follower count, 

impressions, reach, profile visit, profile views, website click, 

posts,mentions dan branded hashtag.  

 

Gambar 2.2 Insight di Instagram 

 

Sumber: Instagram, 2019 

3. Shopping on Instagram: Instagram menyediakan etalase untuk memikat 

bagi bisnis sehingga audiens bisa menjelajahi produk unggulan merek 

tersebut. Dengan belanja di Instagram, audiens pemilik merek dapat 

membagikan produk unggulan melalui postingan organik dan stories. 

Ketika seseorang mengetuk unggahan merek tersebut maka akan 

diarahkan ke halaman deskripsi produk yang berisikan: gambar dari 

produk postingan, deskripsi produk harga produk, dan tautan yang 

mengarahkan ke situs website merek tersebut untuk mempermudah 

pembelian.  
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Gambar 2.3 Shopping on Instagram

 
Sumber: Instagram, 2019 

 
4. Sponsored ads on Instagram: Sponsored ads on Instagram merupakan 

fitur yang saat ini sedang marak digunakan para pegiat bisnis. Hal ini 

karena terbukti efektif dalam memperkenalkan suatu merek atau produk 

kepada audiens. Dalam membuat iklan dibutuhkan penargetan untuk 

menjangkau pengguna Instagram sesuai target audiens merek. 

Penargetan meliputi lokasi, demografi, minat, perilaku, permisa khusus, 

dan penargetan otomatis. Iklan dibutuhkan untuk mendorong kesadaran 

akan merek dan produk yang diiklankan. Iklan dibagi beberapa jenis 

yaitu iklan cerita, iklan foto, iklan video, dan iklan koleksi.  
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Gambar 2.4 Sponsored on Instagram

 

 

Sumber: Instagram 

 

5. Berpartner dengan influencer untuk membuat brand identity: Pemasaran 

influencer Instagram menjadi pendorong pengirim pesan sebuah merek 

ke audiens yang lebih luas. Pemilihan influencer merupakan tantangan 

sebuah merek untuk memilih yang tepat dan sesuai dengan merek 

mereka maupun tepat dengan audiens. Audiens sebagian besar lebih 

dipengaruhi oleh influencer ketika memilih merek. Sangat penting 
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untuk merencanakan strategi influencer untuk menyampaikan pesan 

yang sesuai dan memastikan sebagai peran mereka secara efektif.  

6. Fokus pada user generated content: user generated content/ UGC 

merupakan kesempatan bagi audiens untuk ikut melibatkan diri dengan 

sebuah merek. Kegiatan ini dapat mengurangi biaya pemasaran sebab 

pesan yang dibuat melalui konten dibuat untuk menarik perhatian dan 

sesuai dengan audiens. UGC harus menargetkan pengguna untuk 

mendorong penjualan dengan melakukan pembelian. (chacon, 2018) 

 

2.2.3 Digital Fans Engagement  

Digital Fans Engagement atau lebih sering dikenal dengan customer 

engagement akan tetapi secara online, merupakan strategi paling penting yang 

harus diperhatikan setiap perusahaan dalam beberapa tahun belakangan ini. 

Pendekatan sentris customer merupakan fokus untuk mengidentifikasi penambahan 

nilai yang diperlukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan pelanggan. Hal ini 

memiliki tujuan untuk keterlibatan pelanggan dalam berbagai interaksi khususnya 

di media sosial (Sashi, 2012, h. 30-31). 

Praktek customer engagement semakin banyak dipraktekkan oleh beberapa 

perusahaan dan merek dengan menggunakan perkembangan teknologi yaitu media 

sosial sebagai fasilitas berinteraksi dan menjalin hubungan langsung dengan 

pelanggan. Terdapat beberapa dimensi yang potensial yang mampu membentuk 

customer engagement (Neuman, 2007, pp. 83-90) yaitu: 
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1. Enthuasiasm: merupakan suatu tingkat kepuasan dan minat kuat individu 

terhadap suatu merek atau perusahaan. Diukur dengan seberapa cepat 

individu memberikan komentar, like dan share setelah account sebuah 

brand posting sebuah konten di media sosial.  

2. Enjoyment: merupakan tingkat kesenangan dan kebahagian dilihat dari 

interaksi yang dimiliki individu terhadap suatu merek. Dapat diukur dengan 

melihat berapa like, comment dan share yang dilakukan individu di media 

sosial suatu merek. 

3. Attention:  merupakan tingkat perhatian, fokus, dan hubungan yang dimliki 

oleh individu terhadap merek untuk berinteraksi. Dilihat melalui dengan 

melakukan komentar terhadap segala post yang dilakukan merek.  

4. Absorption: Sebuah keadaan individu tidak dapat melepaskan diri setelah 

berinteraksi dengn suatu merek atau individu memiliki konsistensi penuh, dan 

sangat menikmati perannya. Dilihat dari berapa lama waktu yang dihabiskan 

individu untuk berinteraksi dan dapat dilihat juga yang paling aktif melakukan 

posting, komentar dan share.  

5. Sharing: bertukar pesan/ testimony cara individu untuk bertukar pengalaman, 

ide dan konten yang menarik. Dapat dilihat melalui jumlah like, komentar dan 

share di media sosial. 

6. Learning: individu mencari bantuan, dan informasi dari perusahaan sebagai 

bentuk saran dan pertanyaan sebagai pembelajaran para individu terhadap 

suatu merek. Dapat dilihat seberapa banyak post yang dilakukan individu 
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dengan semakin sedikit pertanyaan maka semakin baik pembelajaran individu 

terhadap suatu merek.  

7. Endorsing: Tindakan positif seperti merekomendasikan dari mulut ke mulut 

antara individu terkait suatu merek tersebut melalui media sosial. 

Salah satu yang perlu diperhatikan saat mengelola media sosial yaitu 

menentukan performa akun media sosial yang dikelola. Untuk memastikan bahwa 

konten media sosial tergolong benar-benar efektif dan relevan dengan audiens di 

media sosial ada parameter yang penting yaitu tingkat interaksi/ engagement 

terhadap konten di media sosial. Kunci dari engagement dari feedback atau 

tanggapan terhadap pesan yang disampaikan.  

Ada beberapa indikator untuk menentukan engagement rate setiap akun di 

media sosial Instagram yaitu like, comment, dan jumlah followers. Dengan melihat 

indikator ini orang awam akan dengan mudah melihat engagement rate sebuah 

akun memiliki tingkat interaksi seberapa besar dengan audiensnya. (chacon, 2018) 

Gambar 2.5 Engagement rate 

 
Sumber: Later 

 
Dengan rumus di atas merupakan metode tradisional untuk menghitung 

engagement rate di Instagram. Untuk mempermudah ada metode yang lebih mudah 

yaitu melalui aplikasi atau website yang tersedia secara gratis seperti sociabuzz, 
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later dan lainnya. Cara ini sangat efektif untuk melihat hubungan interaksi dengan 

audiens, apakah pesan yang disampaikan sesuai dan tepat pada sasaran.  

Salah satu agensi yaitu Rival Q yang sudah berdiri sejak tahun 2012, 

meneliti data yang berfungsi sebagai tolak ukur oleh sebuah merek. Mereka 

berfokus untuk membuat data untuk lebih mudah ditemukan, dianalisis dan 

ditindaklanjuti. Melalui Rival Q, mereka memiliki andil dalam membantu merek 

untuk memaksimalkan data pemasaran. 

Gambar 2.6 Instagram Engagement Rate 

 
Sumber: Rival Q 

 
Gambar diatas menunjukkan data rata-rata industri tingkat engagement rate 

di Instagram. Terdapat 12 jenis industri yang menjadi daftar pencarian tertinggi di 

media sosial antara lain alkohol sebesar 1.53%, pakaian sebesar 0.94%, makanan 

sebesar 1.69%, kesehatan dan kecantikan sebesar 0.86%, Pendidikan sebesar 
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3.96%, dekor rumah sebesar 1.14%, hotel dan penginapan sebesar 1.73%, 

influencer sebesar 1.97%, media sebesar 1.22%, nonprofit sebesar 2.40%, retail 

sebesar 0.97% dan regu olahraga sebesar 2.40%. Industri dengan engagement rate 

tertinggi yaitu dari Pendidikan biasanya pengikutnya merupakan pelajar, alumni, 

dan penggemar terhadap sebuah almamater.  

 

2.2.4 User Generated Content 
 

Istilah User Generated content terdengar sekitar tahun 2005 saat teknologi 

publikasi mulai berkembang seperti video digital, blogging, foto dari smartphone. 

Para pengguna dapat mengendalikan sendiri konten yang ingin mereka 

kembangkan sesuai kehendak mereka. Platform yang ramai digunakan saat ini yaitu 

Youtube, Instagram, Twitter, Facebook dan lainnya. Fitur- fitur dari platform 

memicu umpan balik dari pengguna lainnya seperti like, comment, subscribe, 

retweet dan lainnya, istilah-istilah ini sudah tidak asing lagi bagi pengguna Internet 

(Mustofa, 2017) 

Definisi dari User Generated Content (Mustofa, 2017) sebagai konten yang 

dipublikasi dan dapat diakses melalui internet untuk menciptakan keterlibatan 

audiens di media sosial. UGC dimanfaatkan oleh beberapa merek terkenal dan 

menjadi fokus mereka dalam mengembangkan media sosial. Pengguna memposting 

foto produk dan tentang sebuah bisnis, dan menambahkan merek pada caption foto. 

Menggunakan UGC merupakan cara terbaik untuk membangun hubungan dan 

loyalitas dengan audiens. Semakin banyak pengguna memposting bisnis atau 
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sebuah merek maka semakin antusias akan hal tersebut. Hal ini mendorong 

pengguna lain untuk tertarik pada produk atau sebuah merek. 

Menemukan konten di Instagram untuk mencari User Generated Content 

melalui beberapa cara yaitu Membuat foto kontes, memiliki banyak follower 

dengan mengadakan suatu foto kontes merupakan cara yang tepat dan dapat 

menghasilkan banyak konten yang bisa digunakan. Kontes dapat memanfaatkan 

kompetitif yaitu menawarkan hadiah bagi pemenangnya seperti voucher gratis, 

produk gratis dan lainnya. Biasanya semakin sulit peraturan untuk kontes semakin 

besar penawaran hadiah yang diberikan. Dalam peraturan biasanya diselipkan 

penambahan hashtag yang berguna untuk mempermudah mencari pemenang dan 

meningkatkan engagement audiens. Jika memiliki biaya yang lebih dapat bekerja 

sama dengan menawarkan endorsement kepada publik popular ataupun influencer. 

Hal ini sangat efektif karena sudahmemiliki audiens yang sesuai dengan konten 

yang diminati (Mustofa, 2017).  
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Olahan Penulis, 2019 
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