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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

 

  Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti yakni akun media sosial 

Instagram dari @ilova.id Akun Instagram @ilova.id dibuat pada tahun 2016 

akhir, awal mula akun ini dibuat memang ditujukan khusus untuk akun bisnis. 

Sebelum menemukan nama brand @ilova.id, akun ini dulunya diberi nama 

@crystal.3d.laser dan setelah 1 tahun berjalan namannya diganti menjadi 

@ilova.id .  

  Dalam penelitian ini, saya dibantu oleh beberapa informan yang akan 

memberikan saya penjelasan lebih detail mengenai “Komunikasi pemasaran 

melalui media social Instagram @ilova.id”. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara sebagai metode penelitian utama untuk menganalisa dan membahas 

data yang di peroleh, wawancara yang mendalam dengan narasumber atau 

informan sebagai bentuk pencarian data dan observasi langsung, Proses 

wawancara penelitian sendiri berlangsung selama kurang lebih dua minggu 

menyesuaikan dengan jadwal yang diminta oleh para informan. Lebih 

lengkapnya mengenai proses wawancara penelitian bisa dilihat pada table di 

bawah : 
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Tanggal Informan 

04 Januari 2020 Dimas 

08 Januari 2020 Lidya 

18 Januari 2020 Bella 

22 Januari 2020 Bp. Khairul Fahmi 

 

Sumber : Arsip Peneliti, 2020 

  Ada 4 (empat) orang informan dalam penelitian ini yang pertama 

adalah Bp. Khairul Fahmi  menjabat sebagai Owner dari akun @ilova.id, 

Informan yang kedua bernama Bpk. Dimas saat ini menjabat sebagai Konten 

kreator,  Ibu Bella saat ini menjabat sebagai admin Instagram @ilova.id dan Ibu 

Lidya sebagai Digital Advertiser @ilova.id . 

 

  Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan 

informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dari 

lapangan yang kemudian peneliti analisis. Penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan yang didasari oleh orang atau perilaku yang diamati.Tahapan-

tahapan yang peneliti lakukan selama penelitian ini berlangsung yaitu:  

 

1. Menyusun draf pertanyaan wawancara  

Pada tahap ini peneliti membuat pedoman wawancara yang digunakan agar 

wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman 

ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan 

teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman wawancara ini 

berisi pertanyaan pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam 
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wawancara. Berdasarkan dari proses yang akan ditanyakan kepada informan 

penelitian dengan menggunakan draft pertanyaan wawancara penelitian 

kepada informan. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah informan dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.Karena sebelum masuk 

kedalam tahap wawancara, informan akan membaca terlebih dahulu draft 

pedoman wawancara yang diberikan oleh peneliti, tujuannya supaya informan 

memahami isi pertanyaan penelitian.  

1. Melakukan wawancara Pada tahapan selanjutnya, Peneliti membuat 

kesepakatan dengan informan mengenai waktu dan tempat untuk melakukan 

wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Namun apabila tidak 

memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah 

wawancara selesai. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti 

bertanya kepada informan tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah 

informan bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan 

informan mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sesuai dengan pedoman 

wawancara yang sudah peneliti buat sebelumnya. Nantinya pertanyaan dalam 

pedoman wawancara tersebut bisa berkembang dengan sendirinya saat 

informan yang kita wawancarai sudah memberikan pendapatnya. 

 

2. Melakukan observasi Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan 

metode observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung 

dilapangan bagaimana komunikasi pemasaran melalui media social Instagram 

@ilova.id dalam mempromosikan produknya.  
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3. Memindahkan data penelitian Setelah peneliti melakukan wawancara dan 

observasi, maka peneliti memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar 

dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian berdasarkan 

susunan pertanyaan yang sistematis. Peneliti mendapatkan data langsung dari 

informan melalui wawancara mendalam, dimana data tersebut di catat dibantu 

alat tulis lainya. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis 

mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.  

 

4. Mendeskripsikan hasil wawancara Deskripsi hasil penelitian ini akan 

menguraikan tentang berbagai temuan yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari 

olahan data dan informasi yang terkait dengan wawancara dan observasi 

penelitian. Untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan deskripsi analisis data 

dan interprestasi data sesuai dengan langkah langkah yang dijabarkan pada 

bagian metode. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai 

pembahasan. Ini dilakukan untuk memperjelas tentang bagaimana hasil dari 

wawancara peneliti terhadap informan yang telah memberikan jawaban-

jawaban yang bersifat nyata, baik itu dalam bentuk wawancara secara formal 

maupun informal.  

 

5. Menganalisis data hasil wawancara Dalam penelitian ini, analisis dilakukan 

terhadap kasus yang menjadi tema utama penelitian ini. Peneliti menganalisis 

hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan 

informan. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk 

dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya, 

sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan dan dinamika 

yang terjadi pada penelitian. 
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4.1.1 Identitas Informan  

  4.1.1.1 Khairul Fahmi  

Gambar 4.1 

Informan 1 : Khairul Fahmi 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 

 

Pria yang memiliki nama Khairul Fahmi lahir di Aceh, 1 Maret 1990 adalah 

Owner dari bisnis souvenir @ilova.id.  Sejak kecil Beliau bercita cita jadi orang 

kaya. Tak heran Beliau pun rajin cari uang. Dulu nya beliau seorang karyawan 

perusahaan perminyakan Internasional di luar. Negri, namun dikarenakan jatuh 

sakit akibat tidak cocok dengan cuaca disana ditambah lagi pekerjaan nya yang 

padad akhirnya beliau memutuskan untuk balik ke Indonesia dan memulai usaha 

maka lahirlah bisnis souvenir @ilova.id.  
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  4.1.1.2 Dimas Anggara  

Gambar 4.2 

Informan 2 : Dimas Anggara 

 

 

   Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 

 

Bpk Dimas Anggara atau biasa di panggil dimdim ini berumur 25 tahun dan saat 

ini menjabat sebagai Konten Kreator. Dimas ini karyawan yang paling muda dan 

paling kreatif dalam menuangkan ide. Menjadi sebuah konsep, dilihat dari 

beberapa design yang dia buat, menggambarkan dia amat sangat menyukai 

bidang pekerjaannnya. Biasanya customer pun ikut senang setiap lihat karya 

karya design yang dibuat nya.  
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4.1.1.3 Lidya  

 

Gambar 4.3 

Informan 3 : Lidya Anastasya 

 

   Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 

 

Ibu Lidya, begitu panggilan akrab nya, Ibu Lidya ini sangat rapi dan selalu 

berkutat dengan data dan riset, Beliau menghandle semua periklanan digital 

yang dijalankan oleh @ilova.id . Periklanan yang dibuat bukan hanya. Melalui 

Instagram, namun juga beriklan di Facebook dan marketplace (Shopee). Setiap 

hari ibu lidya selalu update bagaimana iklan yang ia jalankan, apakah efektif 

atau malah iklan nya sudah jenuh, maka harus diganti konten yang lebih bagus 

untuk diiklankan. Ibu Lidya ini memang sudah berpengalaman dalam bidang 

Digital Advertising, jadi dia amat sangat ahli dalam bidang ini.  
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4.1.1.4 Bella  

 

Gambar 4.4 

Informan 4 : Bella Purnama 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2020 

 

Teh bella, orang yang sangat humble, ramah, dan selalu antusias dalam segala 

hal, sepertinya beliau tidak memiliki kata capek jika diajak ngobrol. Beliau disini 

berperan sebagai admin dari akun Instagram @ilova.id. Segala pertanyaan yang 

masuk ke Direct Message (DM), comment, update stori dan lain nya itu adalah 

job desk nya teh Bella, Beliau adalah ujung tombak dalam komunikasi 

pemasaran langsung, Biasanya banyak pembeli yang terkesima dengan 

pelayanan ramah beliau.  
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4.2 Hasil Penelitian 

 

  Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah 

ditentukan, wawancara ini dilakukan di Kota Bandung. Setelah melakukan 

wawancara dengan narasumber atau informan, yaitu Owner nya dan 3 orang 

karyawan @ilova.id serta melakukan observasi langsung dilapangan, peneliti 

dapat menganalisis tentang Mix Komunikasi Pemasaran melalui media sosial 

Instagram dalam mempromosikan produk souvenir dan gift (Studi deskriptif 

Kualitatif pada akun Instagram @ilova.id ). 

  Untuk mempermudah pembahasan mengenai bagaimana Analisa Mix 

Komunikasi Pemasaran melalui Instagram @ilova.id maka penyusunan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh penulis akan dipaparkan dimulai dengan 

analisis periklanan, promosi penjualan, publisitas dan personal selling dari akun 

Instagram @ilova.id.  

 

4.2.1 Kegiatan Periklanan yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram .  

 

  Perusahaan ini memang menjadi besar karena marketing nya yang 

hanya melalui digital saja, dengan mengandalkan media sosial mereka mampu 

menghasilkan sales per hari puluhan produk terjual. Mereka menghemat 

anggaran untuk sewa tempat, menghemat budget marketing / sales yang door to 

door menawarkan produk / spg dalam setiap pameran, juga budget iklan di TV 

yang anggaran nya gede sekali. Mereka membuktikan bahwa media sosial 

Instagram bisa memangkas itu semua, per hari budget mereka beriklan di 
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Instagram cuma Rp. 400.000 – Rp. 600.000 sehari dan Omset penjualan per hari 

bisa mencapai Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 .  

 

  Jika dilihat sekilas nampak nya sangat gampang cara beriklan melalui 

media sosial khususnya Instagram, namun setelah diperhatikan lebih dalam lagi, 

banyak sekali factor-faktor yang harus kita perhatikan. Apalagi Instagram ini 

adalah media yang paling digemari saat ini oleh masyarakat yang rentang umur 

20-35 tahun. Tapi sebenarnya beriklan secara digital bukan hanya melalui 

Instagram, bisa melalui facebook, atau juga bisa melalui google ads dan youtube 

ads. Tergantung market yang mau disasaran dimana. Untuk jualan produk 

kebanyakan orang menggunakan Instagram dan Facebook sebagai media 

promosi.  

 

  Pengguna Instagram Indonesia adalah yang terbanyak keempat di 

dunia. Per November 2018, jumlah pengguna Instagram Indonesia mencapai 60 

juta pengguna. Pengguna terbanyak berasal dari kalangan usia 18 sampai 34 

tahun dan pria mendominasi pengguna Instagram sebanyak 50.5 persen. Tech In 

Asia juga melaporkan bahwa 45 persen pengguna Indonesia mengaku sering 

membeli produk yang mereka lihat di Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Gambar 4.5 

Data User Instagram  

 

Sumber : NapoleonCat.com 

  Instagram Ads adalah platform iklan di media sosial Instagram. Kita 

bisa membuat iklan di feed Instagram dan Instagram stories melalui platform ini. 

Langkah-langkah pembuatan Instagram Ads hampir mirip dengan cara membuat 

FacebookAds. 

 

Cara membuat Instagram Ads : 

1. Buka Facebook Ads Manager 

Buka laman Facebook Ads Manager. Pastikan kita sudah login ke akun 

Facebook yang akan digunakan. 

2. Pilih Pembuatan Iklan Terpandu 

 
Buka menu Kampanye dan klik Buat Iklan. Facebook akan memberikan dua 

pilihan membuat iklan, yaitu Pembuatan Iklan Terpandu dan Pembuatan Iklan 

Cepat. Lebih baik pilih Pembuatan Iklan Terpandu agar iklan kita lebih spesifik. 
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3. Tentukan Tujuan Iklan 

Selanjutnya, tentukan tujuan iklan yang ingin  dicapai. Facebook Ads Manager 

menyediakan tujuan iklan dalam tiga kategori berbeda, yaitu Kesadaran, 

Pertimbangan, dan Konversi. 
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• Kesadaran (Awareness) 

Kesadaran Merek: Meningkatkan brand awareness dan menjangkau orang-orang 

yang kemungkinan besar tertarik. 

Jangkauan: Menampilkan iklan kita pada jumlah maksimal dari orang sesuai 

dengan anggaran kita. 

• Pertimbangan (Consideration) 

Lalu lintas/Trafik: Meningkatkan jumlah kunjungan ke website kita atau 

mendapatkan banyak pengguna untuk aplikasi kita. 

Interaksi: Pilihan ini tepat jik kita ingin mendapatkan interaksi pada kiriman, 

like halaman, tanggapan pada acara yang akan diselenggarakan atau untuk 

promo mengenai produk kita. 

Pemasangan aplikasi: Tujuan iklan ini berguna bagi kita yang menginginkan 

orang lain menginstal aplikasi yang kita buat.   

Penayangan video: Jika kita membuat konten berupa video, pilihan ini harus 

dipilih untuk mendapatkan lebih banyak orang menonton video yang kita buat.   

Pembuatan prospek: Untuk mengumpulkan data dari orang yang memiliki 

ketertarikan pada produk kita, data tersebut dapat berupa alamat email. 

Pesan: Mengajak target audience untuk mengirim pesan ke bisnis kita di 

Messenger atau WhatsApp.  
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• Konversi (Conversion) 

Konversi: Untuk kita yang ingin meningkatkan jumlah orang yang berbelanja 

dengan melakukan pembelian produk pada websit.   

Penjualan katalog produk: Menampilkan iklan mengenai produk katalog kita 

sesuai dengan target yang ditentukan.   

Kunjungan toko: Jika kita memiliki toko offline atau toko fisik, silakan pilih 

bagian ini untuk meningkatkan pelanggan mengunjungi toko.  

4. Klik Tujuan Iklan  

Pertimbangkan tujuan iklan mana yang paling cocok untuk kita.  

5. Pilih Jenis Iklan 

Facebook menyediakan dua jenis pilihan iklan, yaitu Uji Split dan Pengoptimalan 

Anggaran.  Kita harus memilih salah satu. Dua jenis iklan tersebut tidak dapat 

digunakan bersamaan. 
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Di jenis iklan Uji Split, Kita akan diminta membuat dua iklan dengan konten 

yang mirip, yaitu konten A dan konten B. Target audience kita akan dibagi 

menjadi dua dan akan melihat iklan yang berbeda. Dengan begitu kita bisa 

melihat konten iklan mana yang lebih menarik lebih banyak trafik. 

Sayangnya, jenis iklan uji split membutuhkan dana dua kali lipat dibandingkan 

jenis pengoptimalan anggaran. 

Pada langkah ini kita juga perlu menentukan anggaran iklan. Kita bebas 

menentukan anggaran iklan kita di Instagram Ads.  
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6. Tulis Nama Iklan dan Pilih Tujuan Trafik 

 

Tulis nama iklan agar kita bisa mengecek performa iklan-iklan di Instagram Ads. 

Kemudian pilih tujuan trafik kita ingin diarahkan ke mana. Kita bisa 

mengarahkan trafik atau lalu lintas ke website, aplikasi, Messenger, atau 

WhatsApp.  

7. Tampilkan Promo 
 

 

Jika kita sedang menjalankan promo di bisnis kita, centang pilihan promo untuk 

menampilkan promo tersebut. 

8. Tentukan Target Audience 

Kita bisa menentukan spesifikasi target audience Kita berdasarkan faktor di 

bawah ini: 
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Pemirsa Khusus: Kita bisa mengatur untuk menjangkau orang-orang yang 

pernah berhubungan dengan kita baik secara online maupun offline. Kita bisa 

mengarahkan iklan kepada orang-orang yang pernah mengunjungi website kita, 

berinteraksi di konten halaman Facebook kita, sampai orang-orang yang pernah 

menelepon kita. 

Lokasi: Kita dapat menentukan lokasi dari target. Masukkan satu atau lebih 

banyak negara, negara bagian/wilayah, kota, kode pos, alamat, atau Designated 

Market Areas ® untuk menampilkan atau mengecualikan iklan kita kepada 

orang dalam lokasi ini. Penargetan lokasi belum tersedia di semua negara. 

Umur: Jika produk yang akan di iklankan berdasarkan rentang usia tertentu, Kita 

dapat memilih target berdasarkan usia, misalnya orang dengan usia 18-35 tahun. 

Silakan disesuaikan dengan produk yang akan kita iklankan. 

Jenis Kelamin: Kita juga dapat menentukan iklan yang akan ditampilkan sesuai 

dengan jenis kelamin, jika produk khusus wanita berarti kita dapat memilih 
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pilihan khusus wanita saja atau sebaliknya. Selain itu juga dapat dipilih 

keduanya. 

Bahasa: Jika kita sudah memilih satu lokasi dengan bahasa yang sama, biarkan 

ini kosong kecuali pemirsa yang kita targetkan menggunakan bahasa yang tidak 

umum digunakan di lokasi yang telah kita pilih 

Penargetan Terperinci: Bagian ini untuk target iklan yang lebih rinci, seperti 

lokasi, minat, perilaku dan kategori lainnya. Silakan untuk memilih yang sesuai 

dengan produk yang kita iklankan 

 

Koneksi: Pilihan ini berguna jika kita ingin menampilkan iklan ke orang-orang 

yang sudah terhubung ke halaman, aplikasi atau acara kita. Sehingga iklan kita 

dapat dilihat oleh orang yang sudah pasti memiliki ketertarikan pada produk kita. 

Ini akan mempersempit jangkauan kita dengan menyertakan orang-orang yang 

hanya memiliki hubungan khusus tersebut, yang juga memenuhi kategori 

penargetan lainnya yang telah kita pilih 
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9. Tentukan Penempatan 

 

 

Jika kita memilih penempatan otomatis, iklan kita akan ditampilkan di 

Facebook, Instagram, dan semua aplikasi yang bekerjasama dengan Facebook. 

Apabila kita ingin menampilkan iklan di Instagram saja, kita bisa memilih Edit 

Penempatan dan mencentang Instagram saja seperti di bawah ini: 
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10. Pilih Jadwal 

Tentukan berapa lama iklan kita akan ditampilkan.  
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11. Hubungkan dengan Akun Instagram 
 
 

 
 

Di langkah ini yang perlu kita lakukan adalah menambahkan akun Instagram 

yang ingin kita hubungkan dengan halaman Facebook. Sebaiknya kita 

tambahkan akun Instagram khusus untuk mempromosikan bisnis kita. Klik 

Tambahkan sebuah Akun dan akan muncul seperti di bawah ini: 

 
 

11. Pilih Format Iklan 

Terdapat lima jenis format iklan yang dapat kita pilih, yaitu sebagai berikut ini: 
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Karosel: Tampilan iklan dengan 2 atau lebih gambar atau video yang dapat 

digeser. 

Gambar Tunggal: Tampilan iklan dengan 1 gambar. 

Video Tunggal: Iklan dengan sebuah video. 

Tayangan Slide: Iklan dengan gambar atau video slide hingga 10 gambar 

Koleksi: Iklan dapat berupa gabungan gambar dan video. 

Pada tutorial ini kami memilih Format Karosel dengan gambar yang dapat 

digeser. 

12. Buat Teks 

Pada bagian ini tulis deskripsi iklan kita. Buatlah deskripsi yang menarik dan 

singkat agar audience kita bisa langsung paham tujuan Instagram Ads kita. 
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13. Pilih Gambar, Tulis Judul, dan Masukkan Tautan 

Pilih gambar yang sesuai dengan deskripsi iklan kita. Setiap format IG Ads 

membutuhkan ukuran gambar berbeda. Ukuran gambar masing-masing format 

iklan dapat kita lihat di bagian akhir artikel ini. 
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Tambahkan judul iklan yang menarik perhatian target audience. Masukkan juga 

link atau tautan yang dituju. 

14. Lakukan Pembayaran 

Kita bisa melakukan pembayaran melalui kartu kredit atau kartu debit. Setelah 

kita melakukan pembayaran Facebook akan mereview iklan kita dan akan segera 

menampilkannya kalau sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang 

berlaku. 
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Tips Beriklan di Instagram Ads  

1. Maksimalkan Instagram Stories 

Instagram Stories adalah fitur dari Instagram untuk menampilkan postingan foto 

atau video yang hanya berlaku selama 24 jam saja. Setelah 24 jam berakhir, 

postingan tersebut akan terhapus secara otomatis. Menariknya adalah 52 persen 

pengguna Instagram mengaku lebih tertarik pada merek-merek yang mereka 

lihat di Instagram Stories. 

Meskipun durasi Instagram Stories relatif lebih pendek, fitur tersebut bisa 

menjadi sumber trafik. Apalagi pengguna cenderung lebih mudah melihat 

Instagram Stories karena cara kerja Instagram Stories yang otomatis 

menampilkan stories secara beruntun. Dan iklan kita bisa muncul di antara 

stories-stories tersebut. 

2. Visual adalah Kunci 

Instagram adalah media sosial yang menitikberatkan kontennya pada visual. 

Sebab konten utama Instagram adalah foto dan video. Berbeda dengan media 

sosial lain yang memungkinkan kita untuk memposting tulisan saja. Instagram 

mengharuskan kita mengunggah foto atau video di setiap postingan. Hal ini 

menuntut kita untuk menampilkan iklan dengan visual yang menarik. 

3. Buat Iklan yang Natural 

Membuat konten dengan visual yang menarik adalah satu hal. Hal lain yang 

penting adalah kita harus bisa membuat iklan tersebut natural di mata target 

audience. Lakukan riset mengenai target audience, cari tahu konten seperti apa 

yang biasa mereka lihat di Instagram dan konten seperti apa yang mereka sukai. 
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Setelah memahami minat dan kebiasaan target audience, Kita bisa dengan 

mudah membuat konten yang seolah-olah bukan iklan ketika mereka 

melihatnya. 

4. Ukuran Gambar Instagram Ads 

Setiap format iklan di Instagram Ads membutuhkan gambar yang berbeda-beda 

ukurannya. Berikut ukuran gambar yang sesuai untuk masing-masing format 

iklan: 

Single Image (Gambar Tunggal) 

• Ukuran Gambar: 1,200 x 628 pixels 

• Ukuran Facebook and Instagram Stories: 1,080 x 1,920 pixels 

• Rasio Gambar: 9:16 to 16: 9 (cropped to 1.91:1 jika ada tautan) 

Carousel (Karosel) 

• Ukuran Gambar: 1,080 x 1,080 pixels (30MB max) 

• Rasio Gambar: 1:1 (persegi) 

Slideshow (Tayangan Slide) 

• Ukuran Gambar: 1,280 x 720 pixels 

• Rasio Gambar: 16:9, 1:1, or 2:3  

• Format Video: .mov or .mp4 file types 

Single Video (Video Tunggal) 

• Format Video : .mp4, .mov, and .gif adalah yang paling ideal 

• Aspek Rasio: 9:16 to 16:9 (Rasio idealnya tergantung pada penempatan iklan) 
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• Resolusi: minimal 600 pixels width (pilih resolusi paling tinggi untuk ukuran 

file and aspek rasio yang dipilih) 

• Ukuran File: maksimal 4GB 

• Durasi Video (Instagram) : 1 sampai 60 detik 

• Panjang Video untuk Instagram dan Facebook: 1 sampai 15 detik 

 

5. Biaya Iklan di Instagram Ads 

 Sama hal nya dengan Facebook Ads, biaya untuk beriklan di Instagram Ads juga 

terjangkau yaitu sekitar Rp 25.000 untuk beriklan di Instagram Ads selama satu 

hari. Semakin banyak dana yang kita alokasikan, semakin banyak pula jumlah 

orang yang dapat di jangkau.Kita juga bisa menganggarkan dana iklan dalam 

kurun waktu tertentu. Misalnya saja kita menganggarkan dana sebesar Rp 

500.000 untuk beriklan selama satu minggu. Untuk metode pembayarannya bisa 

menggunakan kartu debit atau kartu kredit. 

  Kegiatan Periklanan sebagai bentuk komunikasi yang dapat 

mempengaruhi lapisan atau anggota masyarakat. Maka hal ini sama seperti yang 

dilakukan @ilova.id bahwa @ilova.id pun tidak sembarangan dalam melakukan 

kegiatan Periklanan. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, dalam 

kegiatan pemasaran produk souvenir dan gift dalam Periklanan, @ilova.id ingin 

benar-benar efektif. Maksudnya adalah perusahaan ingin benar-benar 

memberikan sebuah pesan kepada konsumen bahwa produk yang mereka 

pasarkan beda dari produk yang lain.  

 

 “Kami ingin menonjolkan bahwa @ilova.id ini bukan hanya sekedar 

 perusahaan penjual kado atau souvenir, namun kami memberikan value / nilai 
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 tambah yang lain, kami lebih mengambil dari sisi romantis yang kami 

 tambahkan kedalam produk kami ini, jadi setiap pembelian apapun di toko 

 kami, akan kami. Berikan bonus video romantis yang bisa mereka custom, 

 dengan musik yang mereka mau. Jadi disini kami bener-bener 

 menginginkan konsumen puas saat terima produk yang mereka pesan serta 

 bonus yang kami berikan membuat hari special mereka menjadi memoriabel 

 bagi mereka yang merayakan”. 

 

   Peneliti meyakini @ilova.id ingin produk nya ini dapat memberikan 

sebuah terobosan baru serta berbeda dan berharap konsumen dapat 

mengetahuinya. Didalam kegiatan menyampaikan pesan pada periklanan 

@ilova.id menginginkan pesan yang disampaikan dalam periklanan itu sesuai 

dengan tujuan awal tadi yaitu untuk meningkatkan brand image perusahaan. 

Salah satu faktor pendukung dalam menyampaikan pesan itu adalah dengan 

menggunakan media, media Periklanan dapat disebut juga sebagai alat utama 

dalam kegiatan Periklanan. 

 

  Melihat perkembangan konsumen yang semakin cerdas dalam memilih 

produk, @ilova.id pun berkeinginan melakukan kegiatan Periklanan yang dapat 

membuat konsumen tertarik sehingga pesan yang disampaikan perusahaan dapat 

dipahami oleh konsumen. Pada saat ini perkembangan internet di Indonesia 

sangat cepat, bahkan tidak sedikit baik individu ataupun perusahaan yang 

menjadikan internet sebagai alat untuk melakukan Periklanan. Salah satunya 

digunakan oleh @ilova.id. 
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 “Teknologi sudah sangat amat membantu kami dalam mempromosikan produk 

 kami,  kami tidak perlu lagi harus datangi orang satu per satu untuk 

 menawarkan produk yang kami punya, sekarang zaman sudah modern, semua 

 orang muda atau pun tua pasti memiliki gadget / smartphone. Dan didalam 

 smartphone mereka sudah terinstal bermacam applikasi mulai dari Facebook, 

 Instagram, whatsapp dll. Jadi kami hanya mengandalkan teknnologi saja 

 untuk memberi tahu masyarakat mengenai produk kami. Sudah sangat mudah 

 sekarang, yang jadi masalah sekarang bagaimana membuat iklan kita itu bisa 

 jadi pusat perhatian bagi masyarakat dan masyarakat mau mencari tau lebih 

 lanjut mengenai produk kami ini”.  

 

  Menggunakan media elektronik seperti internet yang dilakukan 

@ilova.id dalam kegiatan pemasaran memang bukan kali pertama. Perusahaan 

ini terbilang sudah lama mendalami digital advertising, jadi mulai dari 

periklanan di Facebook, di Instagram, di Website dan bahkan periklanan di 

marketplace seperti tokopedia atau shopee sudah pernah dilakukan. Namun 

ternyata dari sekian banyak periklanan yang sudah dijalanin, memanng yang 

powerfull hasil dari iklan melalui Instagram, mungkin karena segmentasi 

pembeli nya memang lebih cocok pada media Instagram.  

 

  Peneliti mencoba membuka Instagram dari @ilova.id dan mencoba 

memposisikan diri sebagai konsumen, dari tampilan Instagramnya, @ilova.id 

memiliki warna yang senada disetiap postingannnya, dan feeds nya begitu rapi 

tertata, terlihat juga begitu banyak yang komen menanyakan masalah harga di 

kolom komentarnya, itu berarti saat postingan itu diupdate begitu banyak yang 

tertarik, sehingga mereka hendak mengetahui berapa harga yang diberikan oleh 
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@ilova.id ini. Dari segi produk memang produk mereka terbilang cukup unik, 

belum ada kado yang serupa mirip dijual ditoko lain seperti @ilova.id 

promosikan. Dan benar nilai tambah yang diberikan oleh @ilova.id inilah yang 

menjadi daya tarik tersendiri oleh konsumen.  

 

 “Untuk iklan di instagram kami melakukan iklan berbayar ke pihak 

 instagramnya,  nannti pihak instagram akan menayangkan iklan kami ke 

 beberapa orang yang sesuai  dengan spesifikasi yang kami mau. Karena 

 produk kami ini terlalu spesifik, hanya untuk orang yang ulang tahun, 

 orang yang mau anniversary atau untuk moment tertentu, jadi kami 

 mentargetkan orang- orang yang melihat iklan kami lebih spesifik,  dan enak 

 nya lagi Facebook atau Instagram memberikan fasilitas orang-orang yang 

 sesuai dengan yang kami mau, misal kami memasang iklan di bulan Januari, 

 dan kami ingin iklan ini dilihat oleh orang yang berulang tahun di bulan 

 Februari, atau iklan kami dilihat oleh orang yang akan merayakan 

 anniversary di bulan Februari, atau yang akan wisuda dibulan Februari , dengan 

 target yang lebih spesifik seperti ini  maka lebih mempermudah kami dalam 

 melakukan komunikasi pemasaran. Jadi kami bisa efesien dan efektif dalam 

 melakukan periklanan. “  

 

 Sebelum melakukan promote berbayar di Instagram, @ilova.id ini melakukan 

 beberapa langkah yang akan menunjang iklan tersebut menjadi lebih bagus : 

1. Akun Instagram @ilova.id diubah menjadi Instagram bisnis, karena tolls yang 

disediakan oleh pihak Instagram berbeda jika Instagram kita hanya Instagram 

biasa, Instagram bisnis mampu memberi tahu kita informasi penting tentang 

followers dan postingan mana yang memiliki jangkauan dan keterlibatan 
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pengikut kita yang paling tinggi. Dengan informasi itu kita bisa lebih paham 

mengenai kebiasaan dan demografi audience kita.  

2. Username dan Bio menjelaskan secara jelas @ilova.id ini produk apa dan 

menjual apa saja. Kemudian ada nomor kontak untuk mengetahui informasi 

lebih lanjut. 

3. Dari segi konten di akun @ilova.id mereka menjadwalkan waktu posting yang 

rutin tanpa mengganggu pengikutnya dengan posting yang berlebihan. 

Biasanya mereka update IG stori setiap jam 9 pagi.  

4. Saat upload di feeds Instagram , caption yang ditulis pun sudah diatur 

sedemikian rupa, supaya bisa memancing banyak interaksi dari pengikut nya 

di Instagram.  

5. Pengembalian foto yang bagus dan pencahayaan yang cukup membuat foto 

produk jadi lebih menarik konsumen.  

 

“ Sebelum kami memasang iklan di Instagram ada beberapa faktor yang kami 

perlu perhatikan, diantaranya, apakah Instagram yang kami promosikan sudah 

memiliki tampilan yang bagus, karena Instagram ini seumpana kita ke 

supermarket, etalase produk di supermarket itu di ibaratkan feeds Instagram 

kita. Kalau feeds nya bagus, foto nya menarik, captionnya lengkap akan 

membuat orang yang melihat Instagram itu yakin untuk beli produk kita. Dan 

juga kalau belum beres tampilan instagramnya ditakutkan iklan nya tidak 

memberikan hasil yang sesuai yang diinginkan. “ 
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Gambar 4.5 

Instagram @ilova.id 

 

Sumber : Dokumentasi peneliti 

 

  Akun @ilova.id ini sudah memiliki pengikut 183 ribu akun, dan 

menariknya dalam akun ini bukan hanya terfokus postingan jualan saja, namun 

ternyata juga ada postingan humor, postingan quote dll. Sebenarnya postingan 

beragam itu bertujuan supaya para pengikut nya tidak bosan dengan postingan 

jualan terus menerus. Beberapa kegiatan rutin yang dilakukan pada akun 

@ilova.id yakni posting IG stori setiap jam 9 pagi, kemudian mengadakan 

Instagram Live setiap satu – dua minggu sekali, untuk meningkatkan interaksi 

dengan konsumen . 

 “ Berbisnis online harus kreatif, kalau tidak kita akan ditinggal sama pengikut 

 kita, kami amat sangat menjaga pengikut akun ini supaya mereka selalu 

 update produk tapi tidak jenuh juga dengan konten yang itu-itu terus, kita 

 kadang selipkan postingan humor, sesi curhat pasangannya, dll yang 
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 menjadikan akun ini aktif terus ada interaksi terus, karena interaksi di 

 Instagram mempengaruhi setiap postingan, akan dilihat oleh berapa banyak 

 orang tergantung dari keaktifan kita di Instagram juga. Jadi ya harus punya tim 

 konten yang kreatif supaya updatenya bervariasi”.  

 

Gambar 4.6  

Design info IG Live 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

  Selain di Instagram @ilova.id ini juga melakukan periklanan di Market 

place seperti Shopee dan Tokopedia. Namun tujuan awal di buat market place 

ini memang bukan untuk periklanan lebih kepada Awareness konsumen dan juga 

untuk memunculkan kepercayaan konsumen, biasanya konsumen yang baru 

belanja online akan takut untuk melakukan transaksi langsung pembayaran ke 

rekening perusahaannya, mereka lebih aman melakukan pembayaran ke market 
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place karena ada jaminan uang mereka aman , dan dipastikan barang yang 

dipesan sampai ditujuan.  

 “Kami pernah mencoba mengiklankan produk kami di market place (shopee 

 dan tokopedia) namun memang hasilnya belum sebagus iklan melalui 

 Instagram, karena kita tau ya, kalua market place itu semua orang banting 

 harga, dan konsumen senang  dengan harga rendah, nah kami belum mampu 

 untuk menurunkan harga yang jauh  sekali, karena kami juga tidak ingin 

 kualitas produk kami menurun. Market place sebenarnya hanya untuk 

 menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap perusahaan kami,  maklum 

 bagi yang baru belanja online shop, pasti ada keraguan untuk melakukan 

 transaksi pembayaran langsung ke rekening perusahaan kami, karena 

 begitu marak penipuan online sekarang” 

 

Gambar 4.7 

Akun Tokopedia 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 4.8  

Akun Shopee 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

4.2.2 bentuk Promosi Penjualan yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram 

 

 Salah satu cara memancing orang membeli produk kita adalah dengan memberi 

suatu ‘nilai tambah’ dalam produk atau jasa kita. Tanpa adanya nilai tambah, 

maka produk atau jasa kita sama dengan produk lain yang ada dipasaran, atau 
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bisa dibilang pasaran. Sedangkan dengan adanya nilai tambah, akan lebih mudah 

menyentuh sisi emosional calon pembeli.  

Contoh nilai tambah: 

– eksklusif hanya untuk customer (produk custom).  

– lebih powerfull karena ditulis oleh praktisi.  

– lebih manfaat karena telah memiliki banyak testimoni. 

– lebih cepat dalam pengiriman. 

– gratis ongkir. 

– garansi 100% uang kembali. 

– beli 2 gratis 1. 

– dan lain lain. 

  Pada saat melakukan promosi penjualan tidak semua orang mau 

akhirnya mempercayai omongan kita sipenjual, terkadang malah penawaran 

promosi penjualan itu berakhir sia-sia hanya karena beberapa alasan dari calon 

pembeli , ada beberapa alasan yang mereka utarakan yaitu : belum gajian, aku 

tanya suami dulu, 3 hari lagi aku transfer ya, dll yang akhir nya berujung 

penawaran kita sia-sia.  

  Untuk mensiasati calon pembeli yang berdalih demikian, ada 

beberapa langkah yang harus kita lakukan : Informasikan kepada calon 

pembeli bahwa besok PO ditutup dan harga menjadi normal ( beli sekarang 

diskon 40% ), atau bisa juga beli sekarang free ongkir, sisa stock cuma 5 psc, 

siapa yang transfer duluan dia yang dapat, dll.  
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  Promosi penjualan yang diterapkan @ilova.id ada beberapa macam, 

diantaranya Teknik harga coret, jumlah harga produk yang tidak bulat / harganya 

diakhiri angka 9 dan juga @ilova.id memberikan banyak bonus supaya 

konsumen yang membeli merasa dengan harga yang mereka bayar , mereka 

mendapatkan lebih banyak. Dan terbukti Teknik inilah yang membuat konsumen 

ingin buru-buru membayar hanya karena ingin mendapatkan bonus yang 

ditawarkan. Mereka juga membatasi waktu pembayaran max jam 10 malam, jika 

lewat dari jam 10 malam, maka bonus yang ditawarkan tersebut akan hangus.  

 

 “ Kami sudah melakukan riset bahwa tipikal manusia itu serakah, mereka 

 ingin  membayar sedikit namun mendapatkan hasil yang banyak. Secara 

 psikologis sih  memang itulah fitrah nya manusia, maka dari itu kami 

 membuat suatu formula untuk memenuhi keinginan dasar manusia tadi, dan 

 setiap bonus nya itu pun kami rincikan harga nya, jadi mereka bisa tau 

 mereka menghemat berapa rupiah hannya dengan membayar hari ini. 

 Kemudian Teknik harga coret juga amat sangat berpengaruh dalam 

 tingkat closing, “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Gambar 4.9 

Contoh Bonus yang ditawarkan 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Gambar 4.10  

Contoh Nilai Tambah jika pembelian Sekarang 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 4.11 

Cara Follow up Calon Konsumen yang belum transaksi 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

  Selain teknik diatas, perusahaan ini juga melakukan promo untuk 

pembayaran bukan cash, contoh pembayaran menggunakan ovo, dana, gopay 

dll. Juga mereka menyediakan fasilitas bayar ditempat (COD) fasilitas COD ini 

mempermudah konsumen yang di pedalaman atau yang tinggal masih di desa, 

jauh menuju ATM / bank untuk transfer. Teknik COD membantu konsumen 

yang tidak mau repot transfer terlebih dahulu, juga membuat konsumen yakin 

membeli, ia membayar saat barang sudahsampai.  

 

  Setelah melakukan promosi penjualan yang tepat, tidak lupa juga 

@ilova.id menyertakan bukti testimoni orang-orang yang sudah melakukan 

pembelian produk di akun nya. Ini supaya menambah keyakinan calon 

konsumen untuk melakukan pembelian , terkadang dengan promosi menarik saja 

tidak cukup untuk membuat konsumen mau bertransaksi, kita juga butuh 

memberi tau apa saja kata oarng yang sudah membeli produk yang kita jual.  
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Gambar 4.12 

Testimoni Konsumen 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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 “Kami mengumpulkan setiap testimoni yang masuk dari setiap pembelian, 

 baik kritik dan saran, jadi jika ada yang kurang, kami segera perbaiki, setiap 

 testimoni bagus kami tampilkan di IG Story atau WA Strory bertujuan untuk 

 membuat calon konsumen menjadi makin percaya untuk berbelanja, dan juga 

 kami memberikan garansi barang sampai ditempat , jika sampai pun barang 

 rusak atau pecah kami akan kirimkan yang baru. Begitu tanggung jawab kami 

 menjaga konsumen kami. “ 

 

4.2.3 Bentuk Publisitas yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram 

 

  Publisitas adalah promosi yang bersifat non personal terhadap 

permintaan suatu produk atau jasa yang bersifat komersial di dalam media yang 

dipublikasikan melalui televisi atau radio, namun pembayarannya berasal dari 

dana produsen, bukan sponsor (Philip Kotler, 1987). Maksudnya adalah promosi 

mengenai pelayanan, kepuasan konsumen, dan informasi tentang suatu produk 

dalam sebuah liputan berita di televisi atau radio, agar banyak orang yang 

mengetahuinya. 

 
  Kegiatan Publisitas adalah Kegiatan untuk menyebarluaskan atau 

memberitahukan kepada masyarakat luas akan suatu hal.  

 

Contoh Kegiatan Publisitas : 

• Peluncuran Film yang diadakan di tempat - tempat tertentu 

• Penguploadan makanan ke media sosial atau secara tidak langsung sudah 

melakukan kegiatan promosi 
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• Peluncuran suatu Produk atau Karya 

• Selebaran atau Spanduk di pinggir jalan tentang suatu kegiatan yang 

dilaksanakan,misalnya pameran 

• Iklan di TV yang menawarkan berbagai produk 

• Sales atau Salesman yang mendatangi konsumen secara langsung 

• Seorang yang sedang berlibur ke suatu tempat dan ia berphoto di tempat 

tersebut.Secara tidak sengaja ia sudah mempromosikan tempat tersebut 

• Pertandingan yang disponsori oleh suatu perusahaan. Dan secara tidak 

langsung pertandingan tersebut sudah mempromosikan perusahaan tetsebut. 

• Kontes antar negara yang dimana para peserta wajib memakai Pakaian adat 

daerah dari negara masing-masing 

• Seorang Youtubers dengan karya hasil video nya. 

 

   Publisitas merupakan pelengkap yang efektif bagi alat promosi yang 

lain seperti periklanan, personal selling, dan promosi penjualan. Biasanya, 

media bersedia mempublisitas suatu cerita apabila materinya dirasakan cukup 

menarik atau patut dijadikan berita. 

 

 “ dipertengahan tahun 2019 kami sempat diundang oleh TV swasta untuk 

 memperkenalkan produk yang kami punya kepada masyarakat. Mereka 

 memang mengetahui produk kami pun dari Instagram, menuru mereka produk 

 kami ini unik,  belum ada produk kado yang seperti kami unik dan romantis 

 kata reporter TV swasta tersebut. Setelah kami di interview beberapa menit dan 

 ditayangkan langsung pada TV swasta tersebut, langsung banyak yang DM, 

 comment dan chat langsung ke WA kami untuk menanyakan list harga dan 
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 bagaimana cara pemesanannya. Target kami  ingin sekali bisa diundang untuk 

 tampil di acara nya mas dedy corbuzier di Trans TV “  

Gambar 4.13 

Interview Bersama Net TV 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti  

Gambar 4.14 

Interview Bersama Metro TV 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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   Dalam perusahaan ini peran PR / Hubungan Masyarakat sangat 

penting, apalagi saat melakukan publisitas harus dihandle oleh Humas yang 

sudah berpengalaman dan yang baik kemampuan berbicara didepan public, 

setiap perkataan dimedia entah itu media sosial atau media TV akan menjadi 

rekam digital yang tidak bisa terhapus, untuk menciptakan citra baik bagi 

perusahaan harus memiliki humas yang kompeten. Apalagi di zaman yang 

canggih seperti sekarang, feedback dari konsumen dapat langsung kita liat dan 

baca saat mereka komen di Instagram atau memberikan nilai jelek terhadap 

produk kita / layanan kita dari berbagai aplikasi, disini lah peran penting humas 

bekerja.  

 

  Peran humas pada perusahaan @ilova.id ini, salah satunya menghandle 

komentar-komentar jelek yang ada di setiap postingan Instagram. 

Menginformasikan jika ada kesalahan pengiriman, atau jika barang yang rusak 

atau pecah saat diterima, menghandle komplainan. Selama berjalan kurang lebih 

3-4 tahun, citra akun Instagram ini cukup memuaskan, belum ada komentar jelek 

mengenai layanan. Begitu juga reputasi perusahaan ini pada market place 

Tokopedia dan Shopee nilai dari konsumen yang membeli berkisaran bintang 4- 

bintang 5.  

 

4.2.4 bentuk Penjualan Personal yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram 

 

Penjualan personal memang aktifitas yang sudah tidak asing lagi jika kita 

melakukan pembelian online. Tanpa tatap muka kita mampu melakukan 

transaksi, hanya bermodalkan foto dan video yang ditawarkan bisa membuat 
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kita yakin dan tertarik untuk membeli nya. Dalam perusahaan ini, alur dari 

penjualan personal nya ada beberapa langkah yang harus diikuti , diantaranya : 

1. Traffic yang datang dari DM Instagram akan di jelaskan detail 

mengenai produk, jenis, harga, keunggulannya dll pada saat DM , 

kemudian untuk fix order akan di arahkan pembelian melalui WA, 

admin Instagram akan meminta nomor WA nya supaya dihubungi 

oleh admin WA.  

2. Setelah nomor WA diberikan oleh calon konsumen, admin WA akan 

menghubungi konsumen tersebut dan menanyakan apakah masih 

ada yang binggung mengenai produknya ? jika tidak jawaban 

konsumennya, maka langsung konsumen mengisi format order  

3. Dalam format order sudah lengkap data penerima paket, foto dan 

tulisan yang akan di custom, note jika ada konsumen minta request 

tanggal penggiriman . 

4. Konsumen melakukan pembayaran ke rekening yang sudah 

diinfokan. Setelah melakukan pembayaran , kirim struck bukti 

pembayaran dan konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan 

kepada admin. 

5. Setelah terkonfirmasi pembayarannya maka pesenan akan segera 

diproses dan kemudian dipacking baru di kirim melalui expedisi yang 

diinginkan. 

6. H plus satu setelah pembayaran dilakukan, kami akan mengirimkan 

resi bukti pengiriman kepada konsumen, supaya mereka bisa 

mengecek keberadaan barang nya sudah sampai dimana.  
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Gambar 4.15  

Alur Order 

 

Sumber : followersindo.com 

 

  Untuk penjualan personal yang tatap muka, atau transaksi dilakukan 

offline, perusahaan ini tidak melakukannya, karena menurut mereka akan 

membuat budget nya menjadi lebih membengkak harus sewa toko dll, Jadi 

mereka hanya menginformasikan ada nya workshop bukan toko offline, jadi jika 

ingin berkunjung ke workshop hanya untuk mengambil barang pesanan yang 
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sudah selesai, bukan bertransaksi atau malah liat-liat produk yang dijual. Di 

workshop pun tidak ada display lengkap produk apa aja yang dijual, tidak 

selengkap produk yang diinfokan pada akun Instagram @ilova.id.  

 

 “ Memang kami sebenarnya tidak melayani pembelian langsung, karena tidak 

 ada orang yang jaga tokonya, lagian kalau mau sewa toko lumayan 

 menghabiskan budget  yang gede, jadi dari awal memang konsep nya semua 

 penjualan online, begitu pun toko, kita tidak memiliki toko offline,  melainkan 

 hanya  ada workshop dimana itu tempat basecamp anak produksi dan anak 

 customer service berkumpul. Namun karena  sekarang lumayan banyak yang 

 minta untuk ambil ke store barang nya, akhirnya kami pun membuka 

 penjualan personal di workshop ini, maupun persentase orang yang 

 mengunjungi sedikit. “  

 

Gambar 4.6 

Lokasi Workshop Apartemen Gateway Cicadas 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kegiatan Periklanan yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram .  

 

  Sudah dijelaskan diatas secara detail bagaimana perusahaan @ilova.id 

ini melakukan periklanan melalui Instagram, yakni mereka hanya melakukan 

iklan berbayar saja . Dalam buku Digital Marketing Strategy An Integrated 

Approach To Online Marketing By Simon Kingsnorth menjelaskan ada 

beberapa cara untuk kita beriklan melalalui Instagram, dalam buku ini dijelaskan 

ada 3 cara untuk mendapatkan traffic, yaitu : 

 

1. Update dan Posting produk kita secara rutin 

Cara promosi iklan di instagram yang pertama adalah rajin untuk update foto 

atau posting foto. Sama seperti media sosial lainnya, ciri dari instagram adalah 

lini masa (timeline)yang merupakan halaman untuk menampilkan postingan 

terbaru yang dapat dilihat oleh followers kita. Update-lah produk yang kita jual 

secara rutin agar followers mengetahui bahwa akun kita aktif dan mereka bisa 

terus melihat produk yang di jual sehingga ada kemungkinan mereka akan 

tertarik untuk membeli. Jika tidak update, maka followers akan lupa pada 

dagangan kita. 

Untuk memudahkan pengelolaannya, update-lah gambar atau video produk di 

Instagram secara teratur. Kita bisa mem-posting gambar setiap dua kali sehari 

pada jam-jam. Dengan demikian followers akan mengetahui online shop kita, 

siapa tahu mereka tertarik untuk membeli produk kita. 
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2. Gunakan Hashtag yang Spesifik 

 Hashtag memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya mempromosikan 

 produk di Instagram, perannya tak dapat disepelekan. Penggunaan hastag 

 dapat  membantu followers yang sedang mencari suatu produk menemukan 

 produk kita. Orang bisa tahu produk-produk yang ditawarkan dari hashtag 

 yang dicantumkan pada saat mem-posting foto dan video. Kita harus 

 memastikan bahwa hashtag yang diberikan merupakan kombinasi kata-kata 

 yang populer dan relevan denga produk kita, misalnya: #jualbajumurah, 

 #kemejacowok #lipstikbrandedoriginal dan sebagainya. Hindari penggunaan 

 hashtag yang tidak hubungannya dengan produk. 

3. Gunakan Selebgram Untuk Endorse Produk 

Media sosial saat ini juga bisa menjadikan seseorang terkenal layaknya 

selebritis, oleh karena itu orang yang memiliki followes dan terkenal di 

Instagram disebut Selebrgram. Para selebgram itu bisa saja orang biasa dan 

bukan artis beneran namun sangat populer di Instagram. Sebagai pemilik 

online shop, kita bisa memanfaatkan selebgram tersebut untuk 

mempromosikan produk kita atau istilah kerennya endorse. Endorse produk 

lewat selebgram menjadi alternatif yang sering dimanfaatkan bukan hanya oleh 

online shop dengan skala kecil menengah tapi juga brand-brand besar yang 

sudah terkenal. Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan, rekomendasi dari teman 

atau orang yang dipercayai menjadi faktor yang bisa mempengaruhi keputusan 

pembelian. 
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  Karena zaman sekarang sudah semakin berubah, maka seharusnya 

pebisnis pun ikut paham, bagaimana cara efektif dalam berpromosi, dalam 

banyak buku teori digital marketing mengatakan bahwa beriklan melalui baliho 

atau pun promosi door to door sudah banyak ditinggal kan orang, meskipun 

masih ada yang menggunakan promo dengan teknik seperti itu, namun tingkat 

keefektifannya jauh dari pada kita beriklan melalui media sosial. Fakta yang 

terjadi sekarang ini “ rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu selama 2 

jam 51 menit dalam sehari hanya untuk membuka media sosial”. Dengan fakta 

tersebut menguatkan para pebisnis untuk melakukan promosi melalui media 

sosial, adapun beberapa kelebihan dan kekurangan beriklan di media sosial : 

1.  Menjangkau Dunia 

 Siapapun orang yang dicari, entah itu teman masa kecil, teman sekolah, 

 teman kantor ataupun kenalan dari berbagai negara bisa dicari melalui 

 media sosial. Media sosial tidak memiliki batasan wilayah, kita bisa 

 berinteraksi dengan orang di segala penjuru dunia.  

 

 2. Lebih mudah menentukan segmentasi pasar yang efektif  

 Media sosial kerap menjaring para penggunanya dan menggelompokkan nya 

 berdasarkan jenis kelamin, usia, minat atau pekerjaan para penggunannya dan 

 menggelompokkannya berdasarkan jenis kelamin, usia, minat ataupun 

 pekerjaan para penggunanya tersebut. Berdasarkan hal itulah para pengiklan 

 dapat melakukan promosi secara lebih efektif dan akurat. Para pemasar atau 

 pengiklan dapat dengan mudah mencari dan menentukan target pasar mana 

 yang akan dituju berdasarkan demografi yang tercantum dalam media sosial 

 tersebut.  
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 3. Data Informasi yang lebih lengkap dan terperinci.  

 Para pebisnis saat ini sudah dimanja dengan kehadiran website ataupun 

 media sosial yang mampu merangkum serta mengukur berbagai aspek 

 dari kegiatan pemasaran yang dilakukan di media sosial, missal apa 

 yang sedang hangat diperbincangkan, bagaimana perilaku para 

 pengguna media sosial dan masih banyak lagi. Berdasarkan data yang 

 dirangkum pebisnis dapat dengan mudah menciptakan konsep promosi 

 yang tepat dan sesuai target pasar yang dituju.  

 Kekurangan jika kita beriklan di media sosial yakni : 

  1. Rentan kegiatana penipuan  

  Kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan rentan terhadap segala 

  kegiatan penipuan. Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs asli 

  dan mereka merampok uang para pelanggan. Spamming juga menjadi salah 

  satu tantangan terbesar bagi pemasaran online dan data rahasia bisa dicuri oleh 

  hacker.  

  2. Tidak semua pembeli mahir internet  

  Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet sehingga hal 

  ini bisa menyebabkan kehilangan pelanggan. Kalau milenial mungkin tidak 

  perlu diragukan lagi kemampuan berselancar di dunia maya. Berbeda dengan 

  generasi atasnya yang mungkin belum familiar dengan internet marketing.  
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  Setelah peneliti melakukan observasi pada perusahaan @ilova.id ada 

beberapa jenis teknik periklanan di Instagram  yang masih belum dijalankan. 

Contoh nya mereka belum melakukan teknik endorse / menggunakan selebgram 

dalam melakukan promosi produk yang mereka punya. Padahal keberhasilan 

dan jangkauan promosi yang dilakukan selebgram tidak kalah luas ketika 

menggunakan promosi berbayar dari Instagram sendiri. Dari pihak @ilova.id 

saat dikonfirmasi mengenai selebgram / endorse mereka menjelaskan bukan nya 

kami tidak menyiapkan budget untuk hal demikian, namun memang belum 

menemukan tokoh artis atau selebgram yang pas sesuai dengan value 

perusahaan. Mungkin kedepannya akan kami coba menggunakan selebgram . 

  Ternyata biaya yang dikeluarkan @ilova.id satu bulan hanya untuk 

promosi saja bisa berkisaran Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah. ). Namun 

makin kesini biaya iklan makin tinggi, dikarenakan semakin banyak orang yang 

memasang iklan serupa di Instagram. Kemudian logaritma dari facebook dan 

Instagram pun selalu berubah-ubah, makanya butuh selalu update ilmu, 

bagaimana cara nya supaya iklan yang kita buat bisa tampil dengan harga per 

view nya lebih murah tapi tetap jangkauannya luas dan sesuai dengan target yang 

kita mau.  

  Dalam perjalanan @ilova.id menggunakan promosi melalui Instagram 

tidak selalu mereka untung, kadang ada juga rugi apalagi disaat moment Lebaran 

Idul Fitri / Lebaran Idul Adha atau saat Libur Panjang, biasanya omset nya 

menurun. Dan hasil dari iklan yang mereka pasang pun jelek, orang yang melihat 

iklannya jauh dari target yang sudah ditentukan. Kompetitor pun sangat ketat 

untuk beriklan di media sosial, 
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misal nya kompetitor yang memiliki produk serupa dan mungkin target yang dia 

tuju juga sama dengan produk yang kita jual, maka biasanya bersaing nya 

dengan budget iklan yang kita tentukan, semakin besar budget iklan per hari 

maka iklan itulah yang lebih ditayangkan lebih luas oleh Instagramnya. Dan 

kalau budget per hari kita rendah biasanya iklan kita ditayangkan pada target 

yang jelek.  

Sebenarnya untuk mendapatkan traffic penjualan atau promo di Instagram 

tidak selalu harus menggunakan biaya, ada banyak cara-cara untuk kita 

mendapatkan traffic gratis, salah satunya dengan mengguasai hastag kata kunci 

yang sering dicari. Untuk mendapatkan hastag kata kunci paling teratas banyak 

langkah yang harus dilakukan seperti, sering posting yang terupdate, postingan 

yang kita post harus banyak like dan comment nya. Kalau dari teori nya sehari 

posting pada feeds Instagram itu minimal 2-3 kali dalam sehari,posting nya pun 

tidak melulu mengenai jualan, namun bisa posting humor, posting tutorial dll, 

jangan sampai posting yang dibuat malah membuat followers kita jenuh melihat 

akun Instagram kita. 

  Dilihat dari akun Instagram @ilova.id ternyata akun ini tidak 

melakukan postingan secara teratur/ berkala, Postingan terakhirnya pada tanggal 

29 Maret 2020, sudah hampir 3 bulan mereka tidak memiliki postingan terbaru 

di feeds Instagram nya, berbeda dengan Instagram Story, setiap pagi memang 

betul ada upadatean mengenai produk atau testimoni yang dijadikan story akun 

tersebut.  
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 “Keterbatasan tim yang selalu harus update mengenai feeds di Instagram,  

  karena untuk membuat feeds tidak bisa asal posting, harus dipikirkan konten 

  yang relevan, caption dan juga foto yang menarik, jadi lumayan menyita  

  waktu lama hanya untuk 1 postingan saja, kebetulan beberapa bulan  

  belakangan ini ada tim yang keluar, jadi posisi kosong itu sementara diganti 

  dengan tim yang ada. Makanya belum bisa maksimal. “ 

 

4.3.2 Kegiatan Promosi Penjualan yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram  

Jenis Promosi penjualan melalui Instagram yaitu : 

 

1. Mengadakan Giveaway , Lomba / Contest, Undian 

Giveaway ini biasanya diadakan untuk meningkatkan kepopuleran suatu produk. 

Contohnya, kita memiliki lapak penjualan sepatu brand original di Instagram. 

Adakan sebuah lomba yang meminta pesertanya untuk membuat konten dengan 

memajang brand sepatu seperti yang kita jual. 

Buatlah persyaratan agar peserta membuat caption keunggulan menggunakan 

sepatu original brand tertentu. Di akhir caption, peserta harus 

merekomendasikan IG kita sebagai penjual sepatu original dari berbagai brand 

terkemuka. 

Pemenang kita tentukan sendiri. Pastikan kita memilih pemenang dengan dari 

like dan komentar terbanyak. Perhatikan juga nilai estetika dari konten yang 

dibuat oleh peserta. 
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Cara-caranya berikut ini: 

1. Buatlah Persyaratan yang Sederhana 

Untuk menarik banyak peserta, gunakanlah rules yang sederhana saja. 

Persyaratan dan aturan tidak boleh berbelit-belit. Tujuannya, agar peserta 

tertarik untuk berpartisipasi. Buatlah peraturan yang pendek saja. Karena, 

peraturan yang panjang akan membuat orang malas mengikutinya. 

2. Siapkan Hadiah yang Menarik 

Jika giveaway kita ingin diikuti banyak peserta, gunakan hadiah yang menarik. 

Pastikan hadiahnya sering dicari atau dibutuhkan. Hadiah bisa berupa barang, 

uang, hingga pulsa. Hadiah yang kurang menarik akan membuat peserta tidak 

tertarik untuk mengikutinya. 

Hadiah tidak perlu mewah-mewah. Yang terpenting, hadiah bisa bermanfaat 

bagi orang yang menerimanya. Misalnya, hadiah berupa kosmetik jika targetnya 

adalah perempuan. 

3. Jelaskan Persyaratan Secara Singkat dan Padat 

Untuk persyaratan, kita bisa menyesuaikan dengan hadiah. Umumnya, semakin 

tinggi nilai hadiahnya, persyaratannya pun harus setimpal. Namun, jika hadiah 

yang dibagikan tidak terlalu mahal, buatlah persyaratan yang sederhana saja. 

Jelaskan persyaratannya secara singkat dan padat. Gunakan persyaratan yang 

umum seperti like, tag teman, dan komentar. Untuk tag teman, kita bisa memilih 

beberapa, mulai dari 2-4. 
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4. Menentukan Tipe Giveaway 

Dari ke-2 jenis giveaway yang sudah dijelaskan di atas, terbagi lagi menjadi 

beberapa tipe. Tentukanlah tipe giveaway yang ingin kita adakan. Tipe yang 

umumnya diadakan, seperti: 

• Photo challenge: Setiap peserta giveaway, harus memp-posting foto atau konten 

di Instagram-nya. Postingan harus menggunakan hastag tertentu. 

• Comment to win: Setiap peserta yang ingin berpartisipasi, harus berkomentar di 

post yang kita buat. 

• Mention/tag to win: Setiap peserta diharuskan untuk me-mention temannya pada 

post Instagram kita. 

• Repost to win: Setiap peserta yang ingin mengikuti, wajib me-repost konten 

giveaway yang kita bagikan di Instagram. Lengkapi juga caption dengan hastag 

tertentu. 

• Like to win: Setiap peserta yang ingin mengikuti, wajib like postingan kita. 

5. Mengandung Unsur Promosi 

Tujuan giveaway tidak hanya sekedar meningkatkan engagement. Juga sebagai 

media promosi. Kita boleh menggunakan “bumbu-bumbu” promosi di 

dalamnya, namun jangan berlebihan. Misalnya, membuat desain konten 

giveaway yang menarik. Sertakan logo brand kita pada konten yang dibuat. 

Jangan lupa juga untuk menggunakan tagline bisnis kita. Dengan “bumbu-

bumbu” semacam ini, giveaway pun akan mengandung unsur promosi. 
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6. Promosikan Event Giveaway kita 

Agar event giveaway yang di adakan diikuti banyak orang, promosikanlah 

terlebih dahulu. Terutama untuk kita yang belum memiliki follower banyak. 

Promosi juga bisa dilakukan secara lintas platform. Dengan begitu, giveaway 

berpotensi untuk diikuti oleh banyak peserta. 

 2. Menggunakan harga coret  

Trik psikologi harga yang paling sering digunakan dalam menampilkan harga 

diskon adalah teknik coret. Cukup menampilkan 2 harga di label, yaitu harga 

yang didiskon dengan harga normal yang dicoret.  

Dengan menampilkan dua harga seperti ini, konsumen akan merasa lebih 

diuntungkan, karena mereka bisa lebih berhemat jika membeli produk yang 

didiskon. Sehingga, mereka akan melakukan pembelian secepatnya. 

 3.  Sertakan bonus dan keunggulan produk yang ditawarkan  

Penjelasan mengenai promosi penjualan yang dilakukan perusahaan @ilova.id 

masih kurang lengkap, sebaiknya juga menambah kan melakukan giveaway atau 

undian disetiap periode, karena giveaway memiliki banyak kegunaan, bukan 

hanya untuk promosi , namun juga untuk mengajak keterlibatan followers yang 

sudah mengikuti akun kita. Jadi akan lebih optimal lagi jika semua promosi 

penjualan ini dilakukan, maka komunikasi pemasarannya bekerja secara efektif.  
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  Dari penjelasan diatas, @ilova.id hanya melakukan bentuk promosi 

penjualan dengan teknik harga coret dan menambahkan bonus beserta 

keunggulan produknya. Sayang nya akun Instagram ini belum pernah 

melakukan giveaway kepada para followers nya. 

 Padahal followersnya yang sudah mencapai hampir 200 ribu sangat potensial 

untuk mengikuti giveaway jika mereka melakukannya. Peneliti liat karena 

jarang nya ada interaksi dalam akun tersebut, maka akun ini cendrung 

membosankan. Terlihat dari hampir semua postingannya itu mengenai jualan, 

interaksi yang terjadi hanya sekedar pertanyaan seputar produk . Akun ini belum 

membangun yang namanya kedekatan dengan followers nya.  

  Namun disisi lain aktifitas promosi yang dilakukan @ilova.id ada yang 

menarik, yakni jenis promo yang ditawarkan, tawaran promo yang mereka 

berikan yaitu “dibuatkan video romantis “ yang mana nanti para pembeli bisa 

meng custom video tersebut menjadi kumpulan foto-foto mereka yang dijadikan 

dalam 1 file video romantic.  

  Taktik para admin @ilova.id membujuk calon pembeli supaya mau 

melakukan pembayaran dengan memperlihatkan promo video romantis yang 

akan mereka terima jika mereka melakukan pembayaran sekarang, biasanya 

calon pembeli saat sudah di perliatkan video bonus nya akan langsung luluh dan 

tertarik melakukan pembayaran di hari yang sama. Dari sini peneliti melihat 

betapa @ilova.id ini bisa memainkan emosi calon pembeli nya dengan promo 

yang ditawarkan. Jadi kado yang diterima oleh calon pembeli benar-benar 

menyentuh karena bukan hanya produk kado nya yang bagus tapi bonus video 

romantis nya yang membuat pembeli merasa unik dan berkesan. 
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4.3.3 Kegiatan Publisitas yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram .  

 

  Publisitas dan pemasaran adalah dua hal yang berbeda. Publisitas 

sering kali tidak memiliki pesan pemasaran. Dia hanya membiarkan audiens tahu 

bahwa, produk dan layanan tersebut ada. Dan biasanya publisitas diarahkan 

untuk masyarakat umum. Ada beberapa tujuan diadakannya kegiatan publisitas, 

diantaranya : 

1. Bisnis mendapat lebih banyak daya tarik. Iklan berbayar kerap membutuhkan 

biaya yang mahal dan tidak selalu berhasil. Sebaliknya publisitas media 

mendorong banyak perhatian dan fokus yang pada akhirnya membuat banyak 

orang penasaran dengan produk dan layanan kita.  

2. Hampir gratis. Terlepas dari biaya distribusi konten dan media, biaya publisitas 

sebenarnya gratis terutama bila kita memiliki kenalan dekat dengan orang yang 

berkecimpung di media. Terlebih bentuk penyiaran berita itu kini banyak 

ragamnya di internet sehingga perusahaan dapat  mempromosikan bisnis 

dengan berbagai bentuk untuk membangun otoritas.  

3. Membentuk aliansi strategis. Ketika pernyataan kita dikutip oleh media, maka 

biasanya media juga akan mengutip pernyataan dari narasumber lain. Tak 

heran bila pada akhirnya kita pun akan dianggap sebagai orang yang menguasai 

topik tertentu.  

4. Membuat viral. Hasil dari bentuk publisitas salah satunya adalah membuat 

perusahaan menjadi terkenal atau viral. Dengan begitu perusahaan akan lebih 

banyak dibicarakan khalayak umum. 
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  Untuk pebisnis pemula biasanya media TV atau pun majalah jarang 

mau menggulas lebih dalam perjalanan bisnisnya, kecuali bisnis yang kita 

jalankan itu bisnis viral yang lagi ramai diperbincangkan. Apalagi untuk diliputi 

TV atau koran memiliki biaya yang relative tinggi dari pada kita muncul di 

media sosial. Dengan adanya 2x Interview bersama TV swasta yang 

penontonnya sudah mencapai jutaan , ini adalah langkah bagus buat perusahaan 

@ilova.id. Secara tidak langsung citra baiknya bisa dilihat oleh penonton TV 

tersebut, dan juga bisa menjadi nilai tambah buat calon konsumen yang 

berbelanja online, karena bisnis yang sudah diliput oleh TV kemungkinan besar 

bukan bisnis abal-abal atau bisnis penipu.  

 

  “Sering kali saat konsumen bertanya mengenai perusahaan kami apakah  

  perusahaan beneran atau sekedar resseler, setelah kami perlihatkan video saat 

  diwawancara TV swasta keyakinan mereka naik dan percaya bahwa kami  

  memang betulan produsen bukan resseler atau pun bisnis tipuan. Dengan  

  masuk TV , brand image kami mulai lebih bagus dan konsumen juga lebih 

  aware” 

 

  Tapi dizaman sekarang tidak tertutup kemungkinan siapa pun bisa 

diliput TV, karena TV juga butuh berita yang update dan terkini. Selagi produk 

yang dihasilkan unik, peminat banyak dan beda dari produk orang lain, pasti 

lambat laun media yang akan mengejar perusahaan itu untuk mendapatkan 

informasi lebih lengkap mengenai produknya. Jadi manfaat publisitas ini amat 

sangat bagus buat perusahaan untuk menampilkan citra positif dan menambah 

tingkat kepercayaan pembeli.  
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   Tak jarang saat bisnis sudah dikenal banyak oleh masyarakat atau 

sudah dibeli oleh ratusan orang ada saja  orang yang suka dan tidak suka, misal 

nya saja kendala dengan waktu pengiriman. Ada beberapa konsumen yang 

kecewa dengan expedisi tertentu karena mungkin alamat yang dituju terlalu jauh 

sehingga barang sampai terlalu lama, dengan kekecewaan itu pembeli tersebut 

komplen melalui komen di salah satu postingan Instagram @ilova.id . Jika 

komen tersebut dilihat oleh calon pembeli baru maka akan menurun kan citra 

baik dari @ilova.id. Makanya pada perusahaan ini , mereka punya admin yang 

kerjaannya menyaring komentar negative yang masuk. Biasanya komentar 

negatif itu dihapus dan di kirimkan pesan personal kepada yang bersangkutan 

ada masalah atau kendala apa supaya bisa dibantu menyelesaikannya.  

  

4.3.4 Kegiatan Personal Selling yang dilakukan @ilova.id melalui Instagram .  

 

  Penjualan online semakin hari semakin meningkat, bukan saja karena 

masyarakat sudah teredukasi dengan baik bagaimana cara melakukan penjualan 

online, namun juga karena ada imbauan pemerintah mengenai #dirumahSaja 

yang mengakibatkan orang susah untuk keluar rumah. Salah satu bisnis yang 

masih meningkat disaat krisis ekonomi di pada sekarang ini sektor online shop 

yang masih bisa bertahan.  

  Begitu juga yang terjadi dengan online shop @ilova.id penjualan 

meningkat semenjak bulan Maret 2020 sampai bulan Juni sebelum Lebaran. 

Namun sayangnya pada perusahaan ini admin yang membalas atau merespon 

permintaan pembeli kurang cepat reson. Jadi banyak calon pembeli yang akhir 

nya batal melakukan pembayaran karena kurang direspon. Sebaiknya 

perusahaan ini menyiapkan robot yang bisa membalas chat pembeli 24 jam 
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sehari. Karena sayang traffic yang sudah masuk jadi sia-sia karena tidak terjawab 

chat nya.  

   Alur pemesanan di setiap online shop hampir mirip, sudah djelaskan di 

atas bagaimana langkah-langkah untuk pemesanan produk @ilova.id . Karena 

pada perusahaan @ilova.id ini memiliki banyak admin ( ada admin IG dan admin 

WA) terkadang konsumen suka binggung dengan penjelasan yang berbeda dari 

kedua admin ini. Admin IG berpendapat mengenai produk ini estimasi sampai 

berapa hari, sedangkan nanti ditanya ke admin WA beda lagi jawabannya. Jadi 

menurut peneliti admin @ilova.id lebih ditraining lagi mengenai product 

knowledge supaya konsumen yang bertanya atau yang mau membeli tidak 

binggung. Untuk alur pemesanan sudah bagus dan tertata, tapi setelah orderan 

masuk biasanya para admin memindahkan orderan tersebut kedalam satu group 

WA yang didalam group itu ada orang produksi, orang design dll. Jadi proses 

pencarian data masih dengan manual, hanya bermodalkan group WA dan google 

doc, potensi kesalahan data konsumen masih besar sekali karena system kerja 

nya belum otomatis.  

  Beberapa admin yang menghandle konsumen langsung masih belum 

bisa melakukan komunikasi dengan baik, masih ada admin yang membalas chat 

konsumen dengan nada jutek, kurang ramah dan kurang informatif. Kurang nya 

pengetahuan para admin akan caranya berjualan , merayu pelanggan tanpa 

seperti dipaksa atau malah terkesan menggemis-ngemis untuk dibei barang 

dagangannya. Tapi untuk kecepatan membalas pesan sudah cukup baik, karena 

setiap pesan tidak akan lebih dari 3 menit pasti sudah terbalaskan. Mungkin ini 

lah yang menjadi kelebihan dari akun @ilova.id, konsumen pun merasa nyaman 

dengan cepat respon, bertanya apapun balas chat nya cepat.  

 


