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“Ilmu itu seperti bumbu, jika hidupmu tanpa ilmu akan terasa hambar.” 



 

SURAT PERNYATAAN 
 



 

 

 

ABSTRAK 

 

 

UMKM ESM Collection merupakan usaha kecil menengah mikro yang 

bergerak di bidang fashion. UMKM ESM Collection berdiri sejak tahun 2011 dan 

didirikan oleh seorang wanita yang bernama Ibu Ermien Setyawati. Ibu Ermien 

memanfaatkan barang bekas ataupun bisa jadi disebut dengan sampah, barang 

tersebut merupakan kertas semen. Kertas semen akan dikembangkan oleh Ibu 

Ermien menjadi produk yang unik dan memiliki manfaat serta daya beli bagi 

masyarakat. Terkait peningkatan penjualan, UMKM ESM Collection memiliki 

strategi yang kurang tepat dalam hal pemasaran online. Hal tersebut membuat 

produk terjual hanya sedikit dan tidak memanfaatkan Instagram. 

Solusi yang ditawarkan agar diterapkan pada UMKM ESM Collection 

adalah dengan melakukan pemasaran online dengan memanfaatkan Instagram Ads 

serta mengadakan pelatihan Instagram untuk UMKM ESM Collection. Hal tersebut 

dilakukan agar dapat memiliki pengaruh yang cukup pada UMKM ESM Collection 

dalam melakukan pemasaran secara online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

UMKM ESM Collection merupakan usaha kecil menengah mikro yang 

bergerak di bidang fashion. UMKM ESM Collection berdiri sejak tahun 2011 dan 

didirikan oleh seorang wanita yang bernama Ibu Ermien Setyawati. Ibu Ermien 

memanfaatkan barang bekas ataupun bisa jadi disebut dengan sampah, barang 

tersebut merupakan kertas semen. Kertas semen akan dikembangkan oleh Ibu 

Ermien menjadi produk yang unik dan memiliki manfaat serta daya beli bagi 

masyarakat. Kertas semen tersebut dikembangkan menjadi barang yang 

bermanfaat, agar dapat mengurangi sampah. Biasanya kertas semen itu selalu 

dibuang oleh orang-orang, maka dari itu Ibu Ermien mencari solusi agar kertas 

semen itu tidak dibuang yaitu dengan menjadikan produk yang bermanfaat. Produk- 

produk dari UMKM ESM Collection yaitu tas, dompet, dan payung. UMKM ESM 

Collection hanya melakukan penjualan secara offline. Penjualan tersebut yaitu 

dengan cara membuka stand di Sentra UMKM Merr, Siola, Parknride, datang ke 

rumah, dan mengikuti pameran. Dari beberapa tempat tersebut produk yang paling 

laku ataupun produk yang paling disenangi oleh konsumen yaitu dompet dan tas. 

Hal tersebut disebabkan karena produk tersebut merupakan barang yang selalu 

dibutuhkan oleh seseorang dan selalu bermanfaat. Produk-produk yang terjual dari 

5 tempat pada tahun 2019 yaitu mendapatkan omset sekitar Rp 10.000.000. Produk- 

produk yang terjual pada tahun 2019 di Sentra UMKM Merr yaitu sebesar Rp 
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2.500.000, Siola yaitu sebesar Rp 2.000.000, Parknride yaitu sebesar Rp 2.000.000, 

rumah yaitu sebesar Rp 2.500.000, dan di pameran yaitu sebesar Rp 1.000.000. 

Melihat adanya kondisi pada tahun 2020 yaitu terjadinya pandemi Covid-19 

membuat UMKM ESM Collection mengalami penurunan tingkat penjualan yang 

drastis. Penurunan yang terjadi pada UMKM ESM Collection yaitu tidak adanya 

penjualan secara offline karena adanya pandemi Covid-19. Pada masa pandemi 

Covid-19 tidak adanya pameran. Maka dari itu untuk mengatasi terjadinya pandemi 

Covid-19 terdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menjalankan bisnis 

melalui online. Dengan melakukan bisnis secara online, maka pebisnis tetap  bisa 

menjalankan bisnis dan tetap bisa mendapatkan penghasilan di masa pandemi 

Covid-19. 

UMKM ESM Collection memiliki proses bisnis yang cukup baik mulai dari 

pembelian bahan baku hingga produk sampai ke konsumen. Proses pembelian  

bahan baku ini dilakukan ketikan stock  bahan baku sudah mulai sedikit, hal tersebut 

dilakukan oleh UMKM ESM Collection untuk mengantisipasi ketika menerima 

pesanan produk secara mendadak. Proses produksi yang dilakukan oleh UMKM 

ESM Collection yaitu tidak memproduksi setiap hari tetapi UMKM tersebut 

memproduksi ketika stock produk sudah mulai menipis. Proses pemasaran yang 

dilakukan oleh UMKM ESM Collection yaitu secara offline dengan cara membuka 

stand di Sentra UMKM Merr, Siola, Parknride, datang ke rumah, dan mengikuti 

pameran. Namun, UMKM ESM Collection ini memiliki permasalahan yang harus 

diatasi oleh pihak UMKM ESM Collection agar dapat menjalankan bisninya  

dengan baik. Permasalahannya yaitu UMKM ESM Collection belum melakukan 

strategi pemasaran secara online. UMKM ESM Collection hanya melakukan  
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pemasaran secara offline yaitu melalui kegiatan pameran yang ada di kota Surabaya  

dan menitipkan produknya ke sentra UMKM yang ada di Surabaya. Selain itu 

UMKM ESM Collection juga mengalami susahnya melakukan proses pemasaran 

secara offline di saat pandemi Covid-19 ini. 

Berdasarkan penjabaran singkat mengenai permasalahan yang ada di 

UMKM ESM Collection tersebut, maka dibutuhkan solusi agar UMKM ESM 

Collection dapat berkembang baik di saat pandemi Covid-19. Adapun cara yang 

dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu metode pemasaran secara online dan 

melakukan pelatihan pemasaran online menggunakan Instagram ads. Metode 

pemasaran yang tepat untuk mengatasi kondisi sekarang yaitu memasarkan produk 

secara online. Penjualan online yang lebih tepat untuk memasarkan produk dari 

UMKM ESM Collection yaitu melalui sosial media di Instagram, karena saat ini 

banyak pengguna yang menggunakan atau memanfaatkan Instagram. Pengguna 

Instagram sekarang meningkat karena saat ini banyak masyarakat yang berada di 

rumah yang selalu membuka Instagram untuk mencari suatu produk ataupun 

mencari informasi mengenai produk, selain itu fitur dari Instagram ini sangat mudah 

untuk digunakan. Pelatihan Instagram ads dapat membantu UMKM ESM 

Collection memasarkan produknya serta memberikan informasi kepada  

masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena saat ini orang-orang pasti memilih 

untuk belanja di rumah, memilih belanja yang lebih praktis, dan apalagi disaat 

pandemi ini orang pasti takut untuk keluar rumah. Menurut data yang dirilis 

(Napoleon Cat, 2020), pengguna Instagram periode Januari-Mei 2020 mencapai 

69,2 juta. Maka dari itu UMKM ESM Collection dapat memanfaatkan fitur-fitur 

Instagram Ads untuk memasarkan produknya agar terjadinya penjualan seperti 
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 sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan fitur dari Instagram, 

maka UMKM ESM Collection dapat memberi konten menarik untuk dapat dilihat 

oleh seluruh masyarakat. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana menerapkan strategi pemasaran online melalui media sosial 

(Instagram) di UMKM ESM Collection? 

 

 
1.3 Batasan Masalah 

 

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka 

batasan masalah pada laporan ini adalah: 

1. Strategi pemasaran yang dirancang hanya strategi pemasaran pembuatan 

konten produk secara online terkait UMKM ESM Collection. 

2. Strategi pemasaran yang dirancang dapat mengukur keberhasilan kegiatan 

konten produk online pada UMKM ESM Collection melalui insight. 

3. Media sosial yang digunakan UMKM ESM Collection adalah Instagram. 

 

 

  

1.4 Tujuan Kerja Praktik 

 

Tujuan dari kerja praktik penerapan strategi pemasaran online melalui 

media sosial pada UMKM ESM Collection adalah 

 

1. Dapat membantu UMKM ESM Collection memperluas jangkauan pasar 

dengan melakukan strategi pemasaran online secara efektif melalui Instagram. 
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2. Dapat melakukan konten pemasaran untuk menarik calon pelanggan pada 

UMKM ESM Collection. 

 

 

1.5 Manfaat Kerja Praktik 

 

Manfaat yang dapat diharapkan dari kerja praktik ini adalah 

 

1. Bagi Mahasiswa 

 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

2) Menerapkan strategi pemasaran online melalui media sosial pada UMKM 

ESM Collection. 

 
 

2. Bagi Perusahaan 

 

1) Adanya penerapan strategi pemasaran melalui media sosial pada 

Instagram. 

2) Adanya jangkauan pasar yang luas ini dapat menjadikan UMKM ESM 

Collection lebih dikenal oleh masyarakat. 

 
 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

 

1) Meningkatkan kerja sama dengan dunia industri untuk pengembangan 

akademik. 

2) Meningkatkan kualitas lulusan melalui umpan balik yang diberikan oleh 

perusahaan mitra. 



 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
 

2.1 Sejarah UMKM ESM Collection 

 

UMKM ESM Collection merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

fashion yang menawarkan produk berbahan dasar dari kertas semen. UMKM ESM 

Collection ini didirikan oleh Ibu Ermien Setyawati sejak tahun 2011. UMKM ESM 

Collection berada di Jalan Semolowaru Elok AF/2 Surabaya. UMKM tersebut 

diberi nama ESM yang memiliki kepanjangan dari Ermien Semen. Mata 

pencaharian Ibu Ermien sebelum memiliki bisnis yaitu ibu rumah tangga. Saat 

pertama kali berdiri UMKM ESM Collection ini hanya dikelola oleh pemiliknya 

saja, tetapi dengan berjalannya waktu UMKM ESM Collection memiliki satu orang 

karyawan untuk membantu proses produksi. Pada awal berdiri pemilik UMKM ini 

merasa banyak pesaing produk fashion yang sudah memiliki brand, tetapi dengan 

banyaknya pesaing akan membuat UMKM ESM Collection ini semakin 

berkembang dengan cara selalu berinovasi pada produknya. Pada awal berdirinya 

UMKM ESM Collection ini hanya membuka stand di rumah saja dan mendapatkan 

omset Rp 1.500.000, tetapi dengan berjalannya waktu UMKM ESM Collection ini 

memiliki ide yaitu bekerjasama dengan orang lain dan mengikuti pameran yang ada 

di dalam kota maupun di luar kota. Akhirnya dengan melakukan kerjasama, maka 

UMKM ESM Collection dapat meningkatkan omsetnya secara bertahap. Berikut 

grafik perkembangan omset UMKM ESM Collection mulai dari 2011 hingga 2020. 
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Gambar 2. 1 Grafik Perkembangan Omset UMKM ESM Collection 
 

 
 

Dalam perkembangannya, UMKM ESM Collection saat ini sudah memiliki 

beberapa tempat yang digunakan untuk menitipkan produknya yaitu Sentra UMKM 

Merr, satu stand di Siola, dan satu stand di Parknride. Dengan memiliki tempat 

yang dapat diajak untuk bekerjasama, maka dapat menjadikan UMKM ESM 

Collection semakin berkembang dan dapat dikenali oleh banyak orang. Semakin 

bertambahnya tahun UMKM ESM Collection ini semakin meningkatkan 

kreatifitasnya untuk bisa meningkatkan bisnisnya. 

 

 
2.2 Visi UMKM ESM Collection 

 

Menurut Indrakaralesa (2007) visi merupakan cerminan dari keyakinan 

dan asumsi dasar pada segala sesuatu tentang manusia, sains, teknologi, ekonomi, 

politik, budaya, seni dan etika. Tujuan ditulisnya visi agar perusahaan atau 

organisasi dapat meningkatkan standart kerja menjadi lebih baik. Sedangkan 

O
M
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menurut Ancok (2007) Visi adalah suatu statement yang berisikan arahan yang jelas 

tentang apa yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

Visi UMKM ESM Collection adalah mewujudkan masyarakat yang sadar 

akan lingkungan bersih dan menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan 

inovatif. Visi dari UMKM ESM agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan 

sampah yang ada, seperti memanfaatkan daun-daunan yang jatuh dari pohon untuk 

membuat tas atau barang lainnya. 

 

 
2.3 Misi UMKM ESM Collection 

 

Menurut Arman (2008) misi adalah pernyataan-pernyataan yang 

mendefinsikan apa yang sedang dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu dekat 

atau saat ini. 

Misi dari UMKM ESM Collection antara lain: 

 

1. Mengolah sumber daya sampah daun, melalui proses pendaurulangan. 

 

2. Meningkatkan kreatifitas, pengetahuan, dan keterampilan. 

 

3. Melakukan penyadaran pentingnya pengelolaan sampah bagi lingkungan 

dengan prinsip pendaurulangan sampah daun 

Misi dari UMKM ESM Collection tersebut bertujuan agar dapat 

memberikan strategi kepada masyarakat dengan cara menjaga lingkungan, hal 

tersebut disebabkan agar lingkungan sekitar tetap terlihat bersih. 

 

 
2.4 Struktur Organisasi UMKM ESM Collection 

 

UMKM ESM Collection dipimpin langsung oleh pemilik dan memiliki 

satu orang karyawan. Satu karyawan ini membantu proses produksi UMKM ESM 
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Collection. Dengan adanya pembagian tersebut masing-masing bagian harus 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berikut struktur organisasi UMKM ESM 

Collection. 

 
 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UMKM ESM Collection 

 

 

 
2.5 Deskripsi Pekerjaan 

 

Dari struktur organisasi tersebut, setiap karyawan memiliki job 

description yang telah ditentukan, berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

job description: 

1. Direktur 

 

- Memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan perusahaan. 

- Melakukan controlling terhadap kinerja karyawan. 

- Mengatur kegiatan operasional seperti membeli bahan baku untuk produksi 

produk. 
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- Melakukan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan 

perusahaan. 

- Menyusun perencanaan keuangan perusahaan. 

- Melakukan evaluasi keuntungan secara konsisten. 

- Melakukan promosi dalam kegiatan pemasaran perusahaan. 

- Melakukan penjualan agar dapat meningkatkan omset. 

- Mampu mengatur desain yang diinginkan untuk membuat produk. 

2. Staff  Produksi 

 

- Mampu melakukan semua proses produksi dengan baik. 

- Menghasilkan produk yang unik dan berkualitas. 

- Mampu menghasilkan produk yang bagus dan rapi. 

- Melakukan pembelian bahan baku untuk produksi. 

- Mampu melakukan promosi dalam kegiatan pemasaran perusahaan. 



 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Pemasaran 

 

Menurut Stanton (2012) menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan, mengembangkan, 

mendistribusikan, menentukan harga pada barang atau jasa yang dapat memuaskan 

konsumen. Sedangkan Basu Swastha Dharmamesta (2004) berpendapat bahwa 

pemasaran adalah keseluruhan sistem kegiatan bisnis yang bertujuan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang memenuhi kebutuhan pembeli yang ada dan calon pembeli. Menurut 

Philip Kotler and Gary Amstrong (2016) mengatakan bahwa pemasaran adalah 

proses sosial dan manajemen individu yang dapat menciptakan, menyediakan, dan 

memuaskan kebutuhan konsumen berupa barang yang memiliki inovasi untuk dapat 

berkembang dengan baik dan efektif. 

Kotler dan Keller (2009) berpendapat bahwa filosofi pemasaran 

menekankan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

adalah bahwa perusahaan harus lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, 

menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan ke pasar sasaran yang 

dipilih. Terdapat 2 konsep pemasaran menurut Stanton (2008) yaitu: 

1. Konsep pemasaran merupakan filosofi bisnis yang menunjukkan bahwa 

pemenuhan kebutuhan konsep merupakan kondisi ekonomi dan sosial untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 
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2. Filosofi pemasaran percaya bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

adalah dengan menentukan kebutuhan dan tuntutan pasar sasaran, dan 

memberikan produk yang memuaskan dengan lebih efektif dan efisien dari 

pada pesaing. 

 

 
3.2 Pemasaran Online 

 

Menurut Kotler (2002) pemasaran online merupakan proses sosial dan 

manajemen individu ataupun kelompok. Sedangkan Kotler (2006) mengungkapkan 

bahwa proses pemasaran online dapat mengatur individu ataupun kelompok untuk 

mendapatkan kebutuhan dan kebutuhannya melalui produksi, supply dan penjualan. 

Pada prinsipnya pemasaran online hampir sama dengan pemasaran umum, namun 

metode pemasarannya berbeda. 

Strauss, J., Frost, R., & Strauss (2001) mengungkapkan pandangan mereka 

tentang pemasaran online. Para ahli percaya bahwa pemasaran online adalah proses 

menggunakan data dan aplikasi untuk merencanakan dan menerapkan konsep 

distribusi, promosi, dan harga. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan penjualan 

dan pertukaran dengan nilai yang memuaskan bagi individu dan organisasi. Oleh 

karena itu, dalam pandangan Strauss dan Frost, pemasaran online lebih banyak 

tentang penggunaan aplikasi elektronik ketika merencanakan konsep pemasaran 

online. 

 

 
3.3 Perkembangan Pemasaran 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009) mengungkapkan bahwa perkembangan 

pemasaran dimulai pada revolusi industri skala besar pada tahun 1900 yang 
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mengubah perilaku masyarakat. Jika rakyat sebelum revolusi masih menyadari cara 

berbisnis dengan perdagangan sebagai ciri utama, maka perilaku masyarakat 

menjadi kapitalisme. Akibat munculnya kekuatan baru dalam dunia bisnis, situasi 

ini telah menjadi kapitalisme, di mana banyak orang yang memiliki banyak uang 

menggunakan uangnya sebagai modal untuk membangun bisnis. Tujuannya tidak 

lebih dari menghasilkan barang dan berdagang lebih cepat. Dalam prosesnya, 

perspektif dan perilaku pasar akan berubah dan perusahaan akan menggunakan 

institusi untuk memenuhi semua kebutuhan pasar. Hal ini pula yang 

melatarbelakangi munculnya ilmu manajemen bisnis dan pemasaran. Ilmu 

pemasaran dengan metode sosial berkembang dan dapat menunjukkan 

pertumbuhan dan perkembangan dari sudut pandang ekonomi. Pemasaran 

memberikan cara pandang baru yaitu dalam suatu area pasar atau pasar, tidak hanya 

sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual tetapi juga tempat di mana semua 

pihak memenuhi kebutuhan untuk menciptakan sistem sosial. 

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka ide-ide 

pemasaran juga berkembang. Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa ketika 

dunia komunikasi dan informasi mulai memahami internet, maka pemasaran bisnis 

melalui online juga berkembang. Adanya perkembangan tersebut, dunia pemasaran 

telah berubah dan pemasaran telah memasuki dunia persaingan. Sehubungan 

dengan persaingan seperti ini maka perlu dibangun hubungan kerjasama antara 

banyak partisipan untuk mencapai pemasaran yang mampu bersaing di pasar. Ilmu 

informasi dan komunikasi juga berdampak pada media periklanan, karena media 

periklanan merupakan media utama yang digunakan sebagai alat promosi. Media 

pemasaran juga mengedepankan ide-ide baru, dan penanggung jawab pemasaran 
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harus dapat menjelaskan setiap istilah keuangan. Perkembangan pemasaran ini 

dipengaruhi oleh perkembangan Internet yang telah menempatkan periklanan 

sebagai alat pemasaran yang sangat penting. Saat ini, zaman berkembang seperti 

saat ini akan menggunakan strategi pemasaran yang mengalami perubahan 

perusahaan menjadi luar biasa. Ketika Internet menjadi semakin terkenal pada 

tahun 2007, pemasaran menjadi sangat bergantung pada Internet. Maka dari itu, 

Internet pada zaman sekarang ini dapat memudahkan seseorang untuk melakukan 

pemasaran secara online agar dapat mengembangkan bisnis atau perusahaannya. 

 

 
3.4 Strategi Pemasaran 

 

Kotler and Keller (2009) mengungkapkan bahwa strategi pemasaran 

adalah logika pemasaran yang diharapkan oleh departemen bisnis untuk 

menciptakan nilai melalui hubungannya dengan konsumen dan mendapatkan 

keuntungan darinya. Sedangkan, Kurts Boon (2008) menyatakan bahwa strategi 

pemasaran adalah keseluruhan rencana perusahaan untuk menentukan target pasar 

dan memuaskan konsumen dengan menentukan kombinasi elemen bauran 

pemasaran yaitu produk, distribusi, promosi dan harga. 

Berdasarkan Kotler (2002), menyatakan terdapat 4 fungsi strategi 

pemasaran, antara lain: 

1. Meningkatkan motivasi untuk masa depan 

 

Strategi pemasaran bertujuan untuk memotivasi manajemen perusahaan untuk 

memikirkan dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini diperlukan 

untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Bagi 
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perusahaan memang penting mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan 

juga harus melakukan terobosan. 

2. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif 

 

Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi 

pemasaran semacam ini dapat digunakan untuk menstandarisasi proses operasi 

perusahaan, sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan akurat 

untuk mencapai tujuan. 

3. Merumuskan tujuan perusahaan 

 

Pelaku bisnis tentunya ingin memahami dengan jelas apa tujuan perusahaan 

mereka. Melalui strategi pemasaran, ini akan membantu peserta bisnis untuk 

menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang terperinci. 

4. Pengawasan kegiatan pemasaran 

 

Melalui strategi pemasaran, perusahaan akan memberikan standar kinerja 

kepada anggotanya. Dengan demikian pengawasan terhadap kegiatan anggota akan 

lebih mudah dimonitor, sehingga diperoleh kualitas dan mutu kerja yang efektif. 

 

 
3.5 Strategi Pemasaran Online 

 

Kotler (2002) berpendapat bahwa strategi pemasaran online adalah proses 

sosial dan manajemen yang dilakukan dengan cara individu maupun kelompok. 

Proses ini mengatur individu maupun kelompok untuk memperoleh kebutuhannya 

melalui produksi, supply dan penjualan. Pada prinsipnya pemasaran online hampir 

sama dengan pemasaran umum, namun metode pemasarannya berbeda. Sedangkan 

Chaffey (2000) mengungkapkan bahwa strategi pemasaran online adalah 

pendukung konsep pemasaran modern. Konsepnya adalah berbagai bentuk promosi 
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atau penjualan produk atau jasa melalui Internet. Penggunaan internet merupakan 

sarana utama pemasaran online melalui media sosial, layanan periklanan, toko 

online, dll. Oleh karena itu pada hakikatnya pemasaran online adalah upaya 

mempromosikan produk atau jasa melalui Internet. 

Menurut Sapti Nurul (2020), berpendapat bahwa terdapat 3 manfaat 

srategi pemasaran online yaitu sebagai berikut: 

1. Jangkauan pasar lebih luas 

 

Penggunaan strategi pemasaran online akan membuat aktivitas promosi 

memiliki dampak yang luas. Tidak ada batasan jarak dan waktu. Setiap orang dapat 

mengakses semua informasi yang disebarkan melalui saluran pemasaran digital. 

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa produk atau layanan yang disediakan 

akan dibeli oleh konsumen disasar atau dituju. Oleh karena itu, ketika memutuskan 

untuk menggunakan strategi pemasaran online, maka harus siap membanjiri 

pesanan. 

2. Biaya lebih ekonomis 
 

Promosi dilakukan melalui Internet dan media sosial di Internet gratis. Berbeda 

jika kita menggunakan media offline seperti koran atau majalah, radio dan TV. Jika 

ingin beriklan disana maka biayanya tidak sedikit. 

3. Lebih tahan lama 

 

Tidak ada batasan waktu untuk promosi melalui media online. Kecuali pemilik 

bisnis menghapus konten yang dibuat di Internet atau media sosial. 

Strategi pemasaran dapat membantu seorang pebisnis untuk mengembangkan 

bisnisnya. Mekari (2017) menyatakan bahwa dengan adanya strategi marketing, 

maka pebisnis akan lebih mudah memberikan informasi-informasi mengenai 
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produk dan layanan kepada konsumen. Strategi pemasaran yang saat ini mudah 

digunakan yaitu melalui Instagram. Instagram telah menjadi media sosial yang 

akrab bagi orang-orang di seluruh dunia yang sudah mencapai 1 miliar pengguna. 

Bambang (2012) mengungkapkan bahwa Instagram merupakan aplikasi 

smartphone yang didedikasikan untuk media sosial. Atmoko (2012) menyatakan 

bahwa media sosial merupakan media digital yang fungsinya mirip dengan Twitter, 

namun perbedaannya terletak pada pengambilan gambar dalam bentuk lokasi 

tertentu untuk berbagi informasi dengan pengguna. Instagram dapat memberikan 

inspirasi bagi penggunanya untuk dapat meningkatkan kreativitas, karena Instagram 

mempunyai fitur yang dapat menjadikan foto lebih indah dan lebih baik. 

 

 
3.5.1 Konten Pemasaran 

 

Menurut Kotler (2017) konten pemasaran adalah cara yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan dan mendistribusikan konten yang 

mampu menarik calon pelanggan dan akan mendorong menjadi pelanggannya. 

Sedangkan Pulizzi (2009) mengungkapkan bahwa konten pemasaran adalah teknik 

pemasaran yang digunakan untuk membuat dan mendistribusikan konten yang 

relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, dan menarik audience target yang 

jelas dan dapat dipahami, dengan tujuan mempromosikan perilaku pelanggan yang 

menguntungkan. 

Gunelius (2011) menyatakan bahwa content marketing adalah proses 

secara tidak langsung dan langsung mempromosikan bisnis atau merek melalui 

konten foto, video, atau audio yang bernilai tambah baik secara online maupun 

offline. Gunelius (2011) menyatakan bahwa content pemasaran diciptakan untuk
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menghasilkan konten yang berkualitas, unik, berharga, dinamis, dan lebih relevan 

daripada pesaing. Gunelius (2011) mengatakan bahwa suatu konten dikatakan 

bernilai secara general apabila ada 3 hal berikut:  

1. Dapat menghasilkan minat, melibatkan, tapi juga menginformasikan dan 

mendidik pelanggan 

2. Dapat mengungkapkan semua nilai yang mengidentifikasi perusahaan dalam 

hal keunikan, konsistensi, kualitas dan relevansi. 

3. Bersikap proaktif, yang mampu berevolusi dari waktu ke waktu. 

 

 
 

3.5.2 Copywriting 

 

Menurut Pulizzi (2009) copywriting merupakan teknologi pemasaran yang 

digunakan untuk membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga 

untuk menarik, memperoleh, dan menarik audience target yang jelas dan dapat 

dipahami, sehingga mendorong perilaku pelanggan yang menguntungkan. 

Agustrijanto (2001) menyatakan bahwa copywriting adalah tulisan dengan ragam 

gaya dan pendekatan yang dihasilkan dengan cara kerja keras melalui perencanaan 

dan kerjasama dengan konsumen, staff legal, account executive, peneliti dan juga 

direktur seni. Copywriting merupakan suatu karya tulisan dalam bentuk karangan-

karangan iklan yang dibuat semenarik mungkin. 

Lane dkk (2011) dalam Kleppner’s Advertising Procedure peran seorang 

copywriter dalam menciptakan sebuah iklan adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan strategi dalam kalimat yang baik. Strategi dalam hal ini adalah 

bagaimana pesan iklan tersebut diolah dalam suatu susunan kata-kata 
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(copywriting), seorang copywriter harus bisa menciptakan kalimat menarik 

yang berisi pesan dari iklan tersebut. 

2. Menjangkau perasaan audience. Copywriter harus menciptakan kalimat iklan 

yang tidak hanya bisa bicara, copy tersebut harus mampu menyentuh hati 

audience lebih dari sekedar membaca maupun mendengarkan, copy tersebut 

akan mampu memberikan efek yang lebih besar bagi audinence tersebut. 

3. Menciptakan visual dalam kalimat iklan. Visual dalam kalimat iklan yang 

dimaksud adalah imajinasi, berhubungan dengan art director yang akan 

mengolah copy tersebut kedalam suatu layout, kalimat iklan yang diciptakan 

copywriter harus mampu menciptakan imajinasi yang luar biasa dilengkapi 

dengan visual dalam layout iklan. 

 

 
3.6 Pemasaran Metric 

 

Best (2009) mengungkapkan bahwa pemasaran metric adalah tindakan 

untuk mengevaluasi kinerja pemasaran. Wawasan ini membantu untuk memahami 

kinerja akun pengguna Instagram seseorang. Melalui user insights Instagram, dapat 

mengetahui karakteristik pengikut, konten yang dapat menarik pelanggan, dan 

dampak dari aktivitas yang dilakukan. Fitur ini bisa ditemukan di aplikasi 

Instagram, banyak di antaranya digunakan untuk mempromosikan media. 

Dengan wawasan ini, pengguna bisa mendapatkan informasi tentang 

kinerja akun. Untuk mendapatkan fitur ini, pengguna harus mengubah akunnya 

menjadi profil perusahaan dengan menautkan ke Facebook. Instagram insgiht 

adalah salah satu fitur yang tersedia di Instagram. Ini adalah alat analisis asli yang 

menyediakan data tentang demografi dan tindakan pengikut, serta konten yang ada. 
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Informasi ini memudahkan untuk membandingkan konten, mengukur kampanye, 

dan melihat bagaimana kinerja masing-masing posting. Fitur ini tersedia untuk akun 

bisnis, jadi untuk bisa menggunakan fitur satu ini harus merubah akun personal 

menjadi akun bisnis. 



 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 
4.1 Analisis Proses Bisnis 

 

Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu menganalisis dan 

mengidentifikan masalah yang terjadi pada UMKM ESM Collection dengan cara 

melakukan wawancara dengan pemilik. Setelah melakukan wawancara, maka dapat 

diketahui informasi dan masalah yang terjadi. Setelah mengetahui permasalahan 

yang ada, maka dapat memberikan alternatif untuk membantu penerapan strategi 

pemasaran yang ada di UMKM ESM Collection. 

 

 
4.1.1 Wawancara 

 

Proses wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang lebih 

jelas tentang UMKM ESM Collection. Wawancara ini dilakukan secara langsung 

dengan Ibu Ermien Setyawati selaku pemilik UMKM ESM Collection seperti pada 

gambar dibawah ini. Wawancara ini dilakukan agar dapat mengetahui berdirinya 

UMKM ESM Collection, proses bisnis dari UMKM ESM Collection, dan sampai 

dengan cara penjualannya sebelum kerja praktik dilaksanakan. 

Wawancara ini dilaksanakan dengan memberikan 5 pertanyaan yang 

bertujuan agar dapat mengetahui latar belakang berdirinya UMKM ESM Collection 

yang terlihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4. 1 Ringkasan Wawancara 
 

 

No 
 

Pertanyaan Wawancara 
 

Jawaban 

1 UMKM ESM Collection ini 

termasuk bisnis yang bergerak 

dibidang apa? 

ESM Collection termasuk bisnis yang 

bergerak di bidang fashion 

2 Bagaimana Sejarah berdirinya 

UMKM ESM Collection? 

Awal saya membuka bisnis ini yaitu saya 

melihat dari kertas semen yang tidak 

dipergunakan dengan baik dan daun-daun 

yang selalu bertaburan dijalanan, akhirnya 

pada tahun 2011 saya mendirikan usaha ini 

dengan nama ESM yang merupakan singkatan 

dari nama saya sendiri yaitu Ermien Setyawati. 

 

3 
 

Apakah UMKM ESM Collection 

memiliki karyawan 

 

Jadi saya memiliki 1 karyawan saja yaitu 

sebagai staf produksi dan saya sebagai owner 

yang memikirkan konsep produk dan model 

produknya. 

 

3 
 

Bagaimana proses pemasaran yang 

dilakukan oleh UMKM ESM 

Collection? 

Sampai saat ini ESM Collection memasarkan 

produknya secara offline, mengikuti pameran, 

dan menitipkan produk di Sentra UMKM 

Merr, Siola, dan Parknride. 
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No 

 

Pertanyaan Wawancara 

 

Jawaban 

4 Bagaimana proses bisnis yang 

dilakukan oleh UMKM ESM 

Collection? 

Yang pertama saya lakukan yaitu pembelian 

produk, produksi produk ketika stock produk 

sudah mulai habis, dan melakukan proses 

pemasaran langsung. 

5 Berapa omset yang didapatkan 

oleh ESM Collection? 

Pada tahun 2011 sebesar Rp 1.000.000, tahun 

2012 sebesar Rp 1.750.000, tahun 2013 

sebesar Rp 2.500.000, tahun 2014 sebesar Rp 

5.500.000, tahun 2015 sebesar Rp 7.000.000, 

tahun 2016 sebesar Rp 9.200.000, tahun 2017 

sebesar Rp 10.250.000, tahun 2018 sebesar Rp 

11.500.000, tahun 2019 sebesar Rp 

15.000.000, dan 2020 sebesar Rp 10.000.000 

 

 

 

4.1.2 Identifikasi Masalah 

 

Perlu adanya identifikasi masalah yang digunakan untuk melihat tolak 

ukur agar dapat menerapkan strategi pemasaran pada UMKM ESM Collection. Dari 

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di UMKM ESM Collection, maka 

diperoleh beberapa fakta sebagai berikut: 

1. UMKM ESM Collection melakukan penjualannya melalui offline dan selalu 

menunggu pembeli datang ke tempat usaha. 
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2. UMKM ESM Collection mengenalkan produknya hanya melalui word of 

mouth. 

3. UMKM ESM Collection hanya dikenal oleh masyarakat sekitar dan belum 

menjangkau masyarakat luas. 

4. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penjualan yang disebabkan pandemi Covid- 

19 dan tidak adanya pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 

5. Adanya foto produk dari UMKM ESM Collection yang tidak menarik 

konsumen. 

Berdasarkan dengan adanya identifikasi masalah tersebut, solusi yang 

dibuat yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu adanya konten produk yang dapat menarik konsumen, agar UMKM ESM 

Collection dapat melakukan pemasaran produknya melalui online. 

2. Perlu adanya pengetahuan tentang strategi pemasaran, agar UMKM ESM dapat 

melakukan strategi pemasaran secara efektif. 

3. Perlu adanya pemanfaatan social media untuk mengembangkan ESM 

Collection. 

 

 
4.2 Analisis 

 

Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui yang dibutuhkan terkait 

adanya permasalahan yang ada di UMKM ESM Collection. Hasil analisis yang 

diperoleh terkait kegiatan pemasaran pada UMKM ESM Collection yaitu 

dibutuhkannya strategi pemasaran online melalui social media, pembuatan modul, 

dan pelatihan. Strategi pemasaran online adalah cara yang dapat digunakan untuk 

memasarkan produk atau jasa melalui internet. Dengan melakukan strategi 
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pemasaran online perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar dan dapat 

memperbaiki kinerjanya. Pembuatan modul digunakan untuk membantu pihak 

UMKM ESM Collection mempermudah dalam memasarkan produknya melalui 

Instagram ads. Pelatihan dilakukan agar dapat mengukur pihak UMKM ESM 

Collection mampu atau tidaknya ketika melakukan pemasaran produk melalui 

Instagram ads serta dapat menjadikan pihak UMKM ESM Collection menerapkan 

strategi pemasaran melalui social media. 

Dalam menjalankan sebuah bisnis pasti terdapat banyak pesaing serupa 

yang sudah terkenal dan dapat menarik konsumen. Oleh karena itu UMKM ESM 

Collection harus dapat mengetahui dan memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

konsumen. Hasil pemasaran dari suatu perusahaan dapat menjadikan sebuah tolak 

ukur agar dapat merubah strategi pemasaran menjadi lebih baik. Hal tersebut 

dilakukan agar UMKM ESM Collection dapat membandingkan pemasaran yang 

telah dilakukan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang 

memasarkan produk sejenis. 

Strategi yang dapat diimplementasikan oleh UMKM ESM Collection yaitu 

strategi pemasaran online melalui social media. Strategi tersebut dapat membantu 

UMKM ESM Collection mengembangkan bisnisnya dengan melihat foto produk 

yang sudah ditampilkan pada social media yang dimiliki. Strategi pemasaran online 

melalui social media dapat menarik konsumen mengetahui UMKM ESM 

Collection. 
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4.3 Realisasi Kerja Praktik 

 

Setelah melakukan analisis, tahapan realisasi dimulai dari pengumpulan 

informasi mengenai jenis produk, harga produk, detail produk dan lain sebagainya. 

Setelah mendapatkan informasi tersebut tahap selanjutnya yaitu membuat konten 

Instagram yang terdiri dari foto produk, editing, dan watermark yang digunakan 

untuk penataan feed agar terlihat lebih berkesan dan lebih menarik. Setelah tahap 

tersebut selesai, tahap selanjutnya yaitu copywriting. 

Copywriting adalah pembuatan caption yang sesuai dengan foto yang telah 

diunggah pada Instagram dan memberikan informasi mengenai detail foto kepada 

audience, namun tidak hanya caption tidak hanya caption yang digunakan tetapi 

hastag juga memberikan pengaruh yang signifikan. Tahap selanjutnya yaitu 

mengunggah konten yang telah disiapkan, kemudian melakukan Instagram Ads 

agar dapat menilai apakah konten tersebut bisa menarik audience atau tidak. Tahap 

terakhir pada kerja praktik ini yaitu melakukan pelatihan Instagram kepada pihak 

UMKM ESM Collection. 

 

 
4.4 Penerapan Strategi Pemasaran 

 

Setelah melakukan analisis, langkah selanjutnya adalah Instagram dapat 

membantu UMKM ESM Collection mengembangkan bisnisnya dengan 

memanfaatkan social media saat ini. Instagram yang dimana sudah beralih ke 

Instagram business dan terdiri dari posting, highlight, igtv, promotion, dan story. 

Maka dari itu, UMKM ESM Collection akan menerapkan strategi pemasarannya 

melalui online. UMKM ESM Collection melakukan strategi pemasarannya yaitu 
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melalui Instagram. Dari akun Instagram yang dimiliki oleh UMKM ESM 

Collection dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Instagram Profil UMKM ESM Collection 

 

Instagram ads dapat membantu UMKM ESM Collection mengembangkan 

bisnisnya. Instagram ini dapat memperluas jangkauan pasar UMKM ESM 

Collection, karena masyarakat selain berada di Surabaya dapat melihat iklan dari 

UMKM ESM Collection tersebut. Oleh karena itu UMKM ESM Collection dapat 

dikenali oleh masyarakat luar selain Surabaya. 
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4.4.1 Konten Pemasaran 

 

Konten pemasaran digunakan agar dapat memberikan informasi mengenai 

produk dan promosi untuk dapat menarik calon pelanggan. Maka dari itu, perlu 

adanya konten pemasaran yang harus dilakukan oleh UMKM ESM Collection 

untuk memberikan informasi kepada calon pelanggannya. Berikut merupakan 

konten pemasaran pada akun Instagram UMKM ESM Collection. Dapat dilihat 

Gambar 4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 2 Iklan Instagram Ads UMKM ESM Collection 
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Gambar 4. 3 Strategic Content Marketing 
 

 

 

Dalam mengembangkan suatu bisnis harus diperhatikan ketika membuat 

sebuah konten agar dapat menarik konsumen. UMKM ESM Collection 

memberikan konten untuk posting di Instagram yang dapat menarik konsumen 

seperti gambar diatas. Selain itu UMKM ESM Collection juga memberikan konten 

mengenai informasi bisnisnya, agar konsumen lebih mudah ketika ingin membeli 

produk. Melalui pembuatan konten Instagram akan berpengaruh juga respon 

konsumen yang telah didapatkan oleh UMKM ESM Collection melalui pesan dan 

komen seperti gambar tersebut.
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Gambar 4. 4 Content Informasi Bisnis Instagram 
 

 
 

 

Gambar 4. 5 Respon Konsumen Melalui Komentar 
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Gambar 4. 6 Respon Konsumen Melalui Pesan Instagram 
 

 
 

Pada Tabel 4.2 di bawah ini merupakan rangkuman dari Instagram Post 

 

content yang dilakukan pada tanggal 9 – 17 November 2020. 

 

 

Tabel 4. 2 Instagram Post Content 9 - 17 November 2020 
 

 

No 
 

Tanggal 
 

Content 
 

Interaksi 
 

Penjualan 

 

Like 
 

Komen 

1 10 November 2020 Cloutch 28 - - 

2 11 November 2020 Wrislet Bag 32 1 8 

3 12 November 2020 Tas Motif Daun 29 2 6 

4 12 November 2020 L Bag 25 - - 

5 12 November 2020 Dompet 25 - 3 
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No 

 

Tanggal 

 

Content 

 

Interaksi 

 

Penjualan 

 

Like 

 

Komen 

6 12 November 2020 Ransel Bag 29 2 2 

7 17 November 2020 Tote Bag 29 - 3 

 TOTAL  197 5 22 

 

 

4.4.2 Copywriting 

 

Copywriting atau yang biasa disebut dengan caption yang disampaikan 

oleh UMKM ESM Collection melalui postingan di Instagram yaitu dengan 

memberikan informasi mengenai produk yang telah di posting seperti pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 4. 7 Copywriting Instagram UMKM ESM Collection 
 

 

 

4.4.3 Media Metric 

 

ESM Collection menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Instagram 

yaitu insight sebagai alat ukur berhasilnya kegiatan promosi yang telah dilakukan. 
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Fitur ini dapat muncul ketika akun Instagram telah dialihkan ke akun bisnis. 

Informasi yang didapatkan dalam fitur insight sebagai berikut: 

1. Activity Instagram 

 

Activity Instagram yang terdapat di fitur insight yaitu berfungsi untuk 

mengukur jumlah tindakan yang terjadi pada akun. Di dalam activity Instagram 

biasanya berisi jangkauan, impresi dan aktivitas akun seperti kunjungan profil dan 

ketukan situs web. Berikut tampilan activity Instagram ESM Collection selama 

proses kerja praktik dilaksanakan 

 

 

 

Gambar 4. 8 Activity Instagram UMKM ESM Collection 

 

 

Pada Gambar 4.8 memperlihatkan bahwa selama periode Maret 2021 

sebesar 3.444 akun yang berhasil dijangkau. Jika dilihat dari grafik jumlah 
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jangkauan terbanyak jatuh pada hari Sabtu yang artinya target pasar dari UMKM 

ESM Collection paling aktif di hari Sabtu, sehingga bisa dijadikan pertimbangan 

bagi pihak UMKM ESM Collection agar melakukan unggahan konten menarik 

pada hari Sabtu. Dapat dilihat dari fitur impresi, UMKM ESM Collection berhasil 

mengumpulkan sebesar 4.228 akun yang artinya konten ESM Collection berhasil 

muncul di layar Instagram para target pasar, maka secara tidak langsung banyak 

akun baru yang mengetahui tentang ESM Collection. Pada aktivitas akun ESM 

Collection berhasil meraih angka 126 diantaranya sejumlah 124 akun melakukan 

kunjungan profil yang artinya para akun baru memiliki rasa ingin tahu tentang ESM 

Collection, sehingga para akun tersebut melakukan kunjungan profil. Namun 

terdapat sisa dari aktivitas akun ESM Collection yaitu 2 akun yang melakukan 

kunjungan situs web yang artinya akun tersebut menghubungi melalui Whatsapp 

untuk menanyakan lebih lanjut tentang ESM Collection dan melakukan transaksi 

penjualan. 

2. Audience Instagram 
 

Audience Instagram adalah bagian dari fitur insight yang berfungsi untuk 

memilih pengikut yang sesuai dengan target pasar, sehingga ketika melakukan iklan 

berbayar dapat berjalan secara efektif. Berikut bagian-bagian yang ada di fitur 

audience Instagram: 

1) Perincian Pengikut 

 

Pengikut pada Instagram UMKM ESM Collection pada 1 bulan terakhir 

mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan pertama terjadi pada tanggal 

22 Maret 2021 karena terdapat 2 akun yang berhenti mengikuti, lalu pada
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tanggal 29 Maret 2021 mengalami kenaikan karena terdapat 2 akun yang 

mengikuti dan pada tanggal 12 April 2021 mengalami kenaikan karena terdapat 

4 akun yang mengikuti. Berikut perincian pengikut ESM Collection dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

2) Lokasi Populer 

 

Lokasi populer merupakan fitur audience yang berfungsi untuk 

menentukan lokasi tempat tinggal paling banyak para target pasar yang telah 

ditentukan. Dengan adanya fitur ini dapat memudahkan pelaku bisnis 

menentukan lokasi mana yang harus dijangkau ketika melakukan iklan 

berbayar. Pada ESM Collection lokasi popular target pasarnya adalah Surabaya 

dan Jakarta seperti pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 9 Perincian Pengikut UMKM ESM Collection 
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Gambar 4. 10 Lokasi Populer UMKM ESM Collection 

 

 

3) Rentang Usia 

 

Rentang usia merupakan bagian dari fitur audience yang berfungsi 

untuk menentukan usia dari target pasar. Fitur ini dapat membantu pelaku 

bisnis ketika melakukan iklan berbayar untuk langsung memfokuskan pada 

rentang usia yang telah ditentukan. Pada target pasar ESM Collection rentang 

usianya mulai dari 18-24 tahun dan 25-34 tahun. Rentang usia target pasar ESM 

Collection dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4. 11 Rentang Usia Audience 
 

 
 

4) Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin merupakan bagian dari fitur audience yang berfungsi 

untuk menentukan jenis kelamin audience yang paling dominan. Pada UMKM 

ESM Collection jenis kelamin yang paling dominan adalah perempuan dengan 

presentase 59,3% sedangkan laki-laki sebesar 40,7%. Jumlah jenis kelamin 

audience ESM Collection yang paling dominan juga dapat dilihat pada Gambar 

4.12. 

 
 

Gambar 4. 12 Jenis Kelamin Audience 
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5) Waktu Paling Efektif 

 

Waktu paling aktif merupakan bagian dari fitur audience yang berfungsi 

untuk melihat waktu rata-rata saat audience aktif di Instagram dalam periode 

waktu yang dipilih. Dengan adanya fitur ini memudahkan ESM Collection untuk 

memilih waktu yang tepat agar dapat berinteraksi dengan para audience. Waktu 

paling aktif audience ESM Collection pada pukul 18.00 WIB yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.13. 

 

 

 

Gambar 4. 13 Waktu Paling Efektif Audience 

 

 

4.5 Pelatihan Instagram 

 

4.5.1. Pembuatan Modul 

 

Modul pelatihan Instagram ads berisi tentang pengertian Instagram, fitur- 

fitur Instagram, tata cara melakukan Instagram ads, dan dokumen pendukung yaitu 

foto pelaksanaan pelatihan. Modul pelatihan Instagram dibuat pada bulan 

November 2020 yang terdiri dari 36 halaman. Modul sangat berfungsi bagi pihak 

UMKM untuk membantu memasarkan bisnisnya pada Instagram. 
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Modul tersebut dilengkapi juga tata cara melakukan iklan di Instagram ads 

secara lengkap dan terinci, jadi mudah untuk dipraktikkan oleh pihak UMKM. 

Modul ini diberikan oleh pihak UMKM untuk mempermudah pihak UMKM 

melakukan strategi pemasaran online melalui Instagram. Modul ini juga berisi 

penjelasan tentang Instagram secara lengkap. (Modul terdapat di lampiran 6) 

 
 

4.5.2. Pelaksanaan Pelatihan 

 

Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 yaitu melatih ibu 

Ermien Setyawati. Pelatihan dilakukan dengan cara memberikan materi tentang 

penggunaan Instagram dan praktik langsung yang dilakukan oleh ibu Ermien 

Setyawati. Pelatihan ini dilaksanakan di Semolowaru Elok AF/2 Surabaya yang ada 

di rumah owner UMKM ESM Collection. 

Pelatihan ini dilakukan agar pihak UMKM dapat mengerti cara-cara 

melakukan strategi pemasaran online melalui media sosial pada Instagram. 

Pelatihan ini dilakukan dan dipraktikkan langsung oleh pihak UMKM yaitu Ibu 

Ermien Setyawati pada pukul 15.00 WIB. Adanya pelatihan ini membuat Ibu 

Ermien lebih mudah dalam memasarkan produknya secara online. 



 

40 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Pelatihan Instagram 

 

 

4.5.3. Evaluasi Pelatihan 

 

Adapun cara yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari pelatihan yaitu 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan diisi oleh ibu Ermien 

Setyawati. Sehingga hasil akhir yang akan dicapai adalah: 

1. Melatih pemilik UMKM ESM Collection dalam bidang pemasaran seperti 

jadwal posting, pengeditan konten produk sehingga dari konten produk 

tersebut dapat menarik banyak konsumen. 

2. Melatih pemilik UMKM ESM Collection dalam menggunakan Instagram ads, 

seperti mengatur audience mulai dari umur, jenis kelamin, dan ketertarikan 

sehingga produk yang akan dipromosikan bisa sampai ke target pasar yang 

telah ditentukan. 
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Hasil pelatihan yang dilakukan oleh pihak UMKM yaitu Ibu Ermien sudah 

bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisioner tetapi terdapat 1 

pertanyaan yang menjawab salah. Dengan adanya pertanyaan yang dijawab salah 

oleh Ibu Ermien ini sudah dibenarkan lagi, yaitu dengan cara meluruskan jawaban 

yang salah kepada Ibu Ermien pada saat beliau salah jawab pertanyaan tersebut. 

Dengan cara yang sudah dilakukan ini, akhirnya Ibu Ermien menjadi mengerti 

tentang jawaban yang benar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang Instagram 

agar UMKM ESM Collection dapat melakukan strategi pemasaran online. Dengan 

adanya pelatihan yang sudah dilakukan, Ibu Ermien sudah bisa menjalankan 

Instagram dengan baik dan sudah bisa melakukan pemasaran secara online di masa 

pandemi. (Hasil kuisioner ada di lampiran 2) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penerapan strategi pemasaran 

 

online melalui Instagram pada UMKM ESM Collection yaitu: 

 

1. Berdasarkan hasil dari implementasi strategi pemasaran melalui Instagram 

ads cukup efisien dan cukup membantu UMKM ESM Collection 

mengembangkan bisnisnya dan memperluas jangkauan pemasaran hingga 

seluruh Indonesia. 

2. Adanya penggunaan konten pemasaran dapat membantu calon pelanggan 

melihat postingan secara langsung di Instagram dan promo-promo produk 

dari UMKM ESM Collection secara langsung sehingga UMKM ESM 

Collection dapat tetap berjalan penjualannya di masa pandemi tahun 2020. 

 
 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu 

dibutuhkannya perkembangan visual content pada pemasaran online yang terdapat 

teknik desain grafis, dibutuhkannya melakukan iklan melalui Instagram Ads setiap 

bulannya, dapat memasarkan produknya dengan menggunakan media sosial lainnya 

seperti youtube, twitter, dan sosial media lainnya yang dapat mengembangkan 

UMKM ESM Collection. 
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