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“Sukses adalah sebuah perjalanan. Sering kali usaha jauh lebih penting daripada
hasilnya.”

ABSTRAK

Akademi Kemayu merupakan suatu bentuk usaha di bidang pendidikan
atau dengan kata lain disebut sebagai lembaga kursus yang berfokus pada
pembelajaran tentang kegiatan makeup dan juga modelling, Akademi Kemayu ini di
dirikan sejak tahun 2018 yang berlokasi di Jl. Nginden Intan Timur VI, Nginden
Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118. Akademi Kemayu telah
menghasilkan beberapa orang profesional di bidang makeup yang disebut sebagai
MUA (makeup artist) dan juga para model-model yang handal. Pada Akademi
Kemayu terdapat kekurangan dalam pemanfaatan media sosial sebagai bentuk
dorongan promosi oleh sebab itu penggunaan media sosial akan membantu
mengembangkan sistem promosi di Akademi Kemayu
Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di
Akademi Kemayu, yaitu dengan melakukan strategi pemasaran secara online
dengan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk strategi promosi yang gunanya
untuk meningkatkan profitabilitas pada Akademi Kemayu. Dengan memanfaatkan
beebrapa fitur pada media sosial yang dimiliki oleh Akademi Kemayu maka
pemasar dapat mengetahui perkembangan baik naik turunnya produktivitas
aktivitas, jangkauan dan juga respon dari konsumen. Serta membuat wadah
penilaian yang digunakan untuk menerima berbagai kritik dan saran dari pelanggan
ke pihak Akademi Kemayu yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
dan motivasi di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Strategi promosi, Media sosial, Profitabilitas, Akademi Kemayu
Surabaya.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul
“Strategi Promosi Melalui Media sosial Guna Meningkatkan Profitabilitas Pada
Kemayu Academy Surabaya“. Pada laporan Kerja Praktik ini akan membahas
beberapa tahap-tahap perancangan, membuat dan menjalankan fitur-fitur yang ada
pada penggunaan media sosial sebagai bentuk strategi promosi guna meningkatkan
profitabilitas di Akademi Kemayu.
Laporan Kerja Praktik ini disusun dalam rangka penulisan laporan untuk
lulus pada mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi S1 Manajemen
Universitas Dinamika. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian Laporan Kerja Praktik, pihak tersebut ialah :
1. Kedua orang tua yang Saya sayangi yang selalu memberikan dukungan, motivasi
dan selalu mendoakan yang terbaik untuk menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak Dr. Januar Wibowo, S.T., M.M. selaku Ketua Program Studi S1
Manajemen Universitas Dinamika Surabaya.
3. Ibu Tasha Nadzhira selaku pemilik dari Akademi Kemayu Surabaya yang telah
memberikan izin untuk diperbolehkan melakukan kegiatan kerja praktik dan
memberikan bimbingan kepada penulis selama melakukan kegiatan kerja praktik
di Akademi Kemayu.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah memberikan dorongan
semangat dan dukungan yang tak henti-henti.
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5. Rekan dan teman baru di Akademi Kemayu yang selalu berbaik hati
memberikan dukungan dan menerima penulis dengan baik.
6. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses kerja praktik ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang terbaik kepada
semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan nasihat selama proses
pelaksanaan kegiatan kerja praktik maupun dalam proses pembuatan laporan
kegiatan kerja praktik ini. Pada laporan kerja praktik ini penulis menyadari bahwa
masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dikemudian hari. Segala respon
dalam bentuk kritik dan juga saran akan laporan ini dengan senang hati diterima
dan diharapkan dapat membantu dimasa yang akan datang agar laporan kerja
praktik yang ada akan menjadi laporan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Semoga hasil dari laporan kerja praktik ini dapat memberikan informasi, ilmu dan
wawasan bagi pihak pembaca.

Surabaya, 1 Oktober 2021
Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini banyak
memberikan manfaat dalam berbagai aspek salah satunya aspek dalam berbisnis.
Penggunaan teknologi di dunia bisnis bermanfaat untuk membantu meringankan
pekerjaan, membuat pekerjaan agar lebih efisien, dan mampu memperluas
jangkauan target pasar. Manusia sebagai pengguna teknologi harus dapat
memanfaatkan perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman, semakin
berkembang pesatnya teknologi semakin banyak ilmu pengetahuan serta berbagai
informasi yang dapat diketahui.
Strategi pemasaran merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu bisnis,
strategi pemasaran digunakan untuk membantu pebisnis untuk mencapai tujuan.
Dalam strategi pemasaran terdapat istilah 4P yang memiliki arti Product, Price,
Promotion dan Place. Salah satu strategi pemasaran yang memiliki dampak besar
dalam mempengaruhi suatu peningkatan pelanggan serta memiliki jangkauan
yang luas adalah strategi promosi. Dalam tren pemasaran (marketing) di seluruh
dunia mengalami perubahan yang semula melalui sistem offline (konvensional)
beralih menjadi sistem digital online.
Strategi promosi merupakan cara yang digunakan untuk membantu bisnis
dalam meningkatkan laba keuntungan suatu produk maupun jasa yang dipasarkan
ke masyarakat, di dalam strategi promosi pemasar diharapkan untuk paham dalam
menentukan target, dengan adanya promosi terhadap produk atau jasa yang
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dipasarkan dapat membantu meningkatkan keuntungan (profit). Strategi promosi
harus dilakukan berdasarkan beberapa analisis yang diteliti seperti memahami
penggunaan media digital sebagai wadah promosi baik jasa maupun produk,
dalam hal ini penguasaan pemasar untuk memahami pemanfaatan teknologi harus
terus dikembangkan seiring berjalannya waktu dikarenakan semakin maju
perkembangan teknologi maka semakin pintar teknologi yang akan ada dimasa
depan, sehingga manusia harus selalu menyaring dampak positif dan negatif dari
adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat.
Media sosial merupakan sebuah media online yang menjadi trend dalam
melakukan komunikasi bisnis, pengguna media sosial bisa dengan mudah
membagikan informasi serta menerima informasi yang dibutuhkan. Media sosial
juga digunakan menjadi media promosi untuk penjualan produk maupun jasa.
Terdapat berbagai macam media sosial yang digunakan saat ini seperti aplikasi
Instagram, Whatsapp, Youtube, Facebook, dan lain-lain. Penggunaan media sosial
dapat

memungkinkan

pengguna

(user)

untuk

memperkenalkan

atau

mempresentasikan dirinya sebagai bentuk interaksi sosial, membangun kerjasama
dan melakukan komunikasi secara virtual.
Profitabilitas adalah kemampuan akan perusahaan dalam menghasilkan laba
(profit) selama periode tertentu, profitabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur
akan berhasil atau gagal nya seorang pemimpin dalam mengatur strategi
keuntungan untuk perusahaannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
suatu profitabilitas, seperti jenis perusahaan, skala perusahaan, harga produksi,
umur perusahaan, dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas akan
melukiskan suatu keberhasilan dan juga efektifitas manajemen, dimana rasio
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tersebut akan menampilkan skala pendapatan dan juga kemampuan akan
perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba pada berbagai penyusunan
operasi (Wibowo dan Wartini, 2012).
Akademi Kemayu merupakan unit usaha dalam bentuk sekolah private di
dibidang tata rias dan modeling. Dalam proses pemasarannya, Akademi Kemayu
mengalami beberapa kendala terhadap bagaimana membrandingkan serta
mempromosikan Akademi Kemayu dengan baik serta menarik agar dapat dikenal
dan mampu menarik masyarakat untuk menggunakan jasa dari Akademi Kemayu
karena terdapat kompetitor (pesaing) yang bergerak dibidang yang sejenis dengan
Akademi Kemayu. Pada penggunaan media sosial instagram di Akademi Kemayu
masih terbilang kurang terkonsep, untuk penggunaan akun whatsapp masih belum
menggunakan akun bisnis, guna dari akun bisnis adalah memudahkan customer
untuk menggali informasi tentang Akademi Kemayu lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang ada, maka perumusan
masalah yang dikaji dalam kegiatan Kerja Praktik pada Akademi Kemayu ini,
yaitu: “Bagaimana melakukan Optimalisasi terhadap Media sosial sebagai Strategi
Promosi Online guna meningkatkan profitabilitas pada Kemayu Academy”.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah yang ada pada laporan ini digunakan untuk menyelesaikan
Rumusan Masalah, antara lain :
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1) Menjalankan atau mengoperasikan media sosial Akademi Kemayu dengan
baik untuk membantu mempromosikan jasanya pada segmentasi pasar.
2) Strategi promosi yang dioperasikan dilakukan secara sistem online terkait
Akademi Kemayu.

1.4 Tujuan Kerja Praktik
Tujuan dari adanya laporan kerja praktik ini ialah untuk meningkatkan
profitabilitas pada Akademi Kemayu dengan media sosial sebagai strategi
promosi.

1.5 Manfaat Kerja Praktik
Manfaat yang diharapkan dari penerapan Strategi Promosi dengan Media
sosial Guna Meningkatkan Profitabilitas pada Akademi Kemayu, serta dapat
mencapai keberhasilan melakukan promosi sehingga dapat memperluas
segementasi pasar yang ingin dicapai.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Akademi Kemayu
Akademi Kemayu merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak
dibidang pelayanan jasa kursus yang berfokus pada pengajaran terhadap seni
makeup dan juga modeling. Akademi Kemayu memiliki kantor pusat yang
berlokasi di Jl. Nginden Intan Timur VI, Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo,
Kota SBY, Jawa Timur 60118. Akademi Kemayu didirikan pada tahun 2018 oleh
Ibu Tasha Nadzira Chairany yang biasa disapa dengan panggilan Kak Ica, Owner
menjalankan bisnisnya tidak seorang diri melainkan juga dibantu oleh beberapa
rekan nya untuk menjalankan usaha dibidang jasa ini, Akademi Kemayu ini
menghasilkan beberapa orang yang nantinya akan menjadi profesional makeup
dengan sebutan MUA (makeup artist) dan juga model yang handal. Akademi
Kemayu juga telah menghasilkan beberapa alumni pro makeup dan model yang
sudah bekerja di beberapa agensi-agensi profesional baik di Kota Surabaya
ataupun diluar kota Surabaya seperti Jakarta, Bali, dan Bandung.
Awal mula di dirikannya Akademi Kemayu dimulai sejak Kak Ica dan
teman-temannya lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memiliki hobi
yang sama dengan teman-temannya yaitu makeup, kemudian Kak Ica menekuni
sekolah makeup setelah lulus dari sekolahnya saat sesudah lulus dengan kursus
atau sekolah makeup Kak Ica dan rekannya merintis karir membangun sekolah
makeup yang diberi nama Kemayu Academy. Faktor utama yang menjadi alasan
Akademi Kemayu dibentuk ialah dengan melihat beberapa pangsa pasar yang
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semakin tertarik dengan bidang kecantikan dan memiliki kelompok konsumen
tertentu dengan kategori seperti usia, jenis kelamin, kelas ekonomi dan minat
konsumen. Kategori konsumen yang dimaksud oleh Akademi Kemayu ialah usia
(17 tahun ke atas), jenis kelamin (perempuan), kelas ekonomi (menengah ke atas
dan menengah ke bawah), dan memiliki minat menyukai bidang kecantikan.
Akademi Kemayu berkembang pesat sehingga pada awal tahun 2018
Akademi Kemayu telah disorot oleh salah satu media cetak seperti Harian Pagi
Surya, dan media digital oleh Surabaya Tribun News di tahun yang sama dengan
pembahasan mengenai Akademi Kemayu. Akademi Kemayu juga beberapa kali di
undang ke berbagai macam seminar yang mengangkut tema tentang kecantikan,
model, dan sebagainya sebagai narasumber yang dipercayakan untuk memberikan
materi ilmu akan bidang kecantikan.
Dalam satu periode Akademi Kemayu menghasilkan 10-12 siswa di kelas
Beauty Class, 3-5 siswa di kelas Pro Makeup, 2-5 siswa di kelas Self Makeup.
Benefit yang diberikan oleh Akademi Kemayu setiap kelulusan siswa nya antara
lain Sertifikat MUA (makeup artist), Graduation Event, Portofolio, Photoshoot,
Medali, dan T-shirt. Sedangkan untuk fasilitas kelas studio memberikan akses
wifi, ruangan ber-ac, dan makanan ringan (snack).

2.2 Visi Akademi Kemayu
Sebagai wadah muslimah untuk saling bertukar wawasan dan ilmu
mengenai dunia kecantikan. Mulai dari cara berdandan yang benar, menggunakan
hijab stylist, dan berjalan catwalk.
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2.3 Misi Akademi Kemayu
Menjadikan para muslimah memiliki keterampilan dalam kecantikan.
Sehingga bisa menjadi muslimah yang bertalenta. Muslimah yang menggunakan
hijab bukanlah menjadi penghalang mereka dalam melakukan aktivitas. Namun,
mereka dapat mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya, seperti mampu
berdandan, menggunakan hijab stylist dan juga berjalan catwalk layaknya seorang
model.

2.4 Struktur Organisasi pada Akademi Kemayu (bagan organisasi)
Akademi Kemayu telah membentuk struktur organisasi yang telah
dijalankan dengan baik dan disesuaikan dengan job description masing-masing
anggota yang dinilai berdasarkan kemampuan setiap anggota di bidangnya.
Berikut bagan struktur organisasi pada Akademi Kemayu:
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Gambar 2.1 Bagan Organisasi

2.5 Job Description pada Akademi Kemayu
Berdasarkan struktur organisasi pada Akademi Kemayu saat ini, setiap
anggota karyawan memiliki job description yang telah ditentukan berdasarkan
kemampuannya, berikut penjelasan mengenai masing-masing job description nya:
1. Pemilik Usaha (Owner)
a) Melakukan koordinasi kegiatan serta melakukan pengawasan di Akademi
Kemayu
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b) Mengembangkan bisnis dan menemukan suatu peluang baru untuk
mempertahankan bisnis di waktu yang akan datang.
c) Mampu mewujudkan tujuan dari visi dan misi pada Akademi Kemayu
2. Admin
a) Admin bertugas untuk mengatur jadwal pertemuan antara pengajar dan siswa
b) Melakukan pengurusan terhadap media sosial Akademi Kemayu
c) Mengatur pendaftaran siswa baru dan mengurus sertifikasi kelulusan kelas.
3. Mitra Photographer
a) Membantu melakukan kegiatan pemotretan di beberapa kegiatan kelas dan juga
wisuda kelas
b) Membantu owner dan rekan untuk bekerjasama dengan beberapa vendor
4. Mentor atau Pengajar
Tugas seorang mentor ialah membantu siswa didik dalam proses belajar
memahami suatu hal. Akademi Kemayu memiliki beberapa mentor yang dibagi ke
beberapa divisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, antara lain :
a) Mentor Makeup Class
b) Mentor Modelling Class
c) Mentor Public Speaking
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BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Strategi Promosi
Strategi ialah suatu konsep yang berpacu pada susunan yang saling
terhubung dari pokok pikiran, pengalaman, target, persepsi dan harapan atau
keinginan untuk membuat suatu kerangka pemikiran yang luas agar pihak-pihak
terkait dapat memberikan suatu tindak keputusan yang tepat untuk mencapai
tujuan yang ingin dicapai. Strategi dapat disimpulkan sebagai rencana dasar yang
tujuannya untuk menyusun taktik bagi pemasar untuk memajukan kegiatan dan
mampu bersaing dengan beberapa kompetitor yang terjun kedalam bisnis yang
serupa.
Promosi ialah salah satu variabel di dalam konsep bauran pemasaran.
Promosi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk komunikasi antar konsumen dan
perusahaan, melainkan sebagai salah satu media untuk memperluas jangkuan
pemasaran suatu produk atau jasa yang akan dipasarkan sehingga dapat
menjangkau seluruh segmentasi pasar yang membutuhkan produk atau jasa
tersebut sehingga pada akhirnya konsumen akan membeli, mengkonsumsi dan
menggunakan nya.
Strategi promosi menurut William (dalam Alma, 2004: 179), dinyatakan
sebagai salah satu cara yang digunakan untuk membantu para pihak pebisnis
dalam meningkatkan keuntungan terhadap suatu produk maupun jasa yang telah
dipasarkan, strategi promosi berfokus pada sistem komunikasi antara pihak
penyedia dan pembeli (audiens). Suatu komunikasi ialah bentuk proses dalam
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memberikan atau membagi informasi, pokok pikiran, atau pertimbangan bagi
pihak konsumen.

3.2 Media sosial
Media sosial ialah media yang memiliki peran di dunia maya sebagai salah
satu media untuk menjembatani kegiatan antar manusia dan juga teknologi dalam
mencari suatu informasi. Media sosial memiliki beberapa manfaat di kehidupan
sehari-hari yang saat ini sudah memasuki era modernisasi atau perkembangan
teknologi untuk membantu pekerjaan manusia dalam mencari dan menyebarkan
suatu informasi. Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlin (2010)
mengatakan bahwa media sosial adalah suatu kelompok aplikasi yang berbasis
Internet dirancang dengan akar-akar ideologis yang menghasilkan pertukaran dari
User Generated Content. Media sosial ialah salah satu media internet yang
digunakan oleh penggunanya untuk melakukan kerja sama, berinteraksi sosial,
berkomunikasi dengan orang lain sehingga menciptakan ikatan sosial secara
virtual (Nasrullah, 2015).
Karakteristik

media

sosial

yang

dijelaskan

pada

buku

berjudul

“Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi “ antara lain :
1. Informations
Suatu informasi dalam media sosial memiliki entitas yang sangat penting
dikarenakan user media sosial melakukan kegiatan berkonten, berinteraksi, dan
memberikan informasi ke banyak orang.
2. Interactivity
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Interaksi di dalam penggunaan media sosial dibangun dengan cara memperluas
jangkauan pertemanan dan juga pengikut untuk selalu berkomunikasi satu
sama lain.
3. Network
Network atau disebut sebagai jaringan merupakan bentuk prasarana yang
digunakan untuk melakukan kegiatan interaksi secara virtual.
4. User generated content
Pengguna atau pemilik akun mempunyai kontribusi sepenuhnya terhadap
konten-konten yang mereka sajikan di laman media sosial.

3.3 Profitabilitas
Profitabilitas ialah suatu kemampuan akan perusahaan dalam menghasilkan
atau mendapatkan keuntungan (profit) selama periode tertentu (Sari dan
Abundanti,2014). Profitabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat
apakah seorang pemimpin akan berhasil maupun gagal daalam mengatur strategi
bisnis di dalam perusahaan (Wibowo dan Wartini,2012). Profitabilitas mempunyai
beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti jenis perusahaam, skala
perusahaan, harga produksi, jangka waktu perusahaan berdiri dan juga produk
atau hasil yang dipasarkan oleh perusahaan.
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BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

Akademi Kemayu memiliki kendala mengenai pemahaman akan bagaimana
cara untuk melakukan kegiatan pemasaran yang efektif dan juga efisien dengan
media sosials. Dengan demikian, kerja praktik ini harus mamou mengatasi
permasalahan yang di alami oleh Akademi Kemayu. Maka dihasilkannya langkahlangkah yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut, antara lain :

4.1 Perencanaan Masalah
Pada tahap perencanaan ini, dilakukan sejumlah pengumpulan informasi
melalui wawancara dengan pihak Akademi Kemayu untuk mengetahui apa saja
permasalahan yang dihadapi oleh Akademi Kemayu.

4.2 Pengumpulan Informasi

Tabel 4. 1 Wawancara Kemayu Academy
No

Pertanyaan dan Jawaban

1.

Akademi Kemayu termasuk kedalam suatu usaha yang bergerak di
bidang seperti apa?
Akademi Kemayu ialah usaha yang bergerak di bidang Jasa yang
berfokus pada pendidikan kecantikan (Makeup, Model, dan Public
Speaking).
Seperti apa awal mula terbentuknya Akademi Kemayu?
Awal mula didirikannya Akademi Kemayu ini karena owner dan rekan
memiliki hobi dan sangat menyukai bidang kecantikan, dengan melihat
banyaknya perkembangan profesi yang terus muncul dan melihat
bagaimana jenis pekerjaan kecantikan terus diminati oleh masyarakat
dengan kebutuhan pada saat menghadiri pesta dan acara formal lainnya

2.
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yang memang mengharuskan penampilan yang menarik.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bagaimana penempatan struktur organisasi yang ada pada Akademi
Kemayu ini ?
Pihak owner menempati pada posisi pertama atau tingkat atas, lalu
terdapat bagian admin, kemudian pihak mitra tetap Akademi Kemayu
oleh Javas Creator dan Pinang wedding sebagai photographer, dan
terakhir merupakan posisi bagian pengajar atau mentor.
Kira-kira sejauh mana kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan oleh
Akademi Kemayu?
Akademi Kemayu masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara
strategi promosi pemasaran dengan media sosial yang benar untuk
meningkatkan profitabilitas sekolah ini.
Sistem jam operasional seperti apa yang ditetapkan oleh Akademi
Kemayu?
Jam operasional pada Akademi Kemayu dilaksanakan pada pukul
09:00-15:00 WIB (6 jam kerja) dan untuk hari pelaksanaannya tidak
tentu harinya dalam 1 minggu ( 5 hari kerja dan 2 hari libur ).
Apakah kemayu memiliki cabang sekolah makeup ?
Kemayu tidak memiliki cabang lain, sebelum kemayu berada di alamat
Nginden, Kemayu pertama kali buka di Gayungan.
Seperti apa harapan owner Akademi Kemayu dalam waktu dekat dan
pada saat proses kegiatan kerja praktik ?
Harapan owner untuk Akademi Kemayu kedepannya ialah dapat
mengoptimalkan media sosial Kemayu Academy, menambah followers,
meningkatkan strategi promosi dengan baik.
Terdapat fasilitas apa saja yang disediakan oleh Akademi Kemayu ini?
Fasilitas yang diberikan oleh Akademi Kemayu pada siswa kursus ini
antara lain :
 Ruangan ber AC
 Kamar Mandi
 Mushola
 Lahan Parkir luas
 Dapur atau Kantin mini
 Meja rias dan Rightlight
Benefit apa saja yang diperoleh oleh siswa Akademi Kemayu?
Para siswa akan mendapatkan benefit, yaitu :
 Sertifikat
 Portofolio
 Medali dan Selempang
 Ilmu Pembelajaran selama kelas
Apakah Kemayu ini menyewa tempat atau studio ?
Tidak, Akademi Kemayu dilaksanakan dan ditempatkan di lahan
pribadi milik saya (owner), rumah aset ini saya jadikan tempat
persewaan studio dan juga studio Kemayu Academy.
Apakah ada perbedaan antara kelas beauty class dan pro makeup ?
Untuk kelas beauty class akan dilaksanakan selama 10x pertemuan dan
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kelas profesional makeup selama 3x pertemuan.

4.2.1 Identifikasi Masalah Terhadap Akademi Kemayu
Setelah tahap wawancara untuk mendapatkan informasi di Akademi
Kemayu, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi masalah pada Akademi
Kemayu. Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang
dihadapi oleh Akademi Kemayu seperti kurangnya strategi promosi dan
pemanfaatan pada media sosial yang dimiliki oleh Akademi Kemayu. Hal yang
diharapkan oleh owner terhadap pemaanfaatan media sosial tersebut ialah
untukmemperluas jangkauan pangsa pasar Akademi Kemayu dan juga mampu
mengukur respon, target dan sebagainya.
4.2.2 Analisis Terhadap Akademi Kemayu
Pada tahap pengidentifikasian masalah di Akademi Kemayu dilakukan
untuk mengetahui beberapa hal yang dibutuhkan terkait masalah yang dihadapi
oleh Akademi Kemayu. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan strategi
promosi online di media sosial Akademi Kemayu, dalam proses analisis media
sosial Akademi Kemayuditemukan masalah yang terjadi seperti kurangnya views
pada poster, story, feed dan beberapa info mengenai Akademi Kemayu serta
pengikut (followers) yang kurang mengalami peningkatan, sehingga jasa sekolah
makeup Akademi Kemayu ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.
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4.3 Realisasi Kerja Praktik
4.3.1 Pengambilan Gambar dan Video Kegiatan Akademi Kemayu
Pengambilan gambar dan video dilakukan sebagai bentuk pemaparan
informasi yang akan disampaikan untuk customer. Dalam proses mempromosikan
sekolah makeup ini hal utama yang perlu dilakukan ialah keterampilan dalam
pengambilan gambar dan juga video untuk dipromosikan secara online di media
sosial. Tujuannya ialah agar strategi promosi dalam proses pemasaran ini
dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkan untuk memperluas jangkauan
pasar.
Pada Minggu Ke-1
Pada minggu ke 1 hari pertama kerja praktik tepat pukul 08.00 dimulai
dengan melakukan analisa terhadap media sosial yang dimiliki oleh Akademi
Kemayu. Media sosial Akademi Kemayu sudah memiliki ribuan foto dan video
dari proses pengajaran kelas, photoshoot, dan sebagainya. Minggu pertama ini
merupakan awal baru bagi Akademi Kemayu untuk menyambut siswa baru
periode ke 19 yang mengikuti program Beauty Class, untuk program kelas ini
pihak siswa diwajibkan untuk membawa alat dan bahan secara individu dan
program ini dilaksanakan selama 10x pertemuan, saat kelas sedang berlangsung
maka dimulailah proses pengambilan gambar dan video program Beauty Class.
Berikut pengambilan gambar pada program Beauty Class:
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Gambar 4.1 Pertemuan Pertama Kelas

Kemudian di hari kedua dilakukannya proses pengambilan gambar dan
video pada siswa Beauty Class yang sudah memakai makeup yang bertema Party
Look, dalam proses pengambilan gambar dan video ini saya lakukan di dalam
studio Akademi Kemayu, proses photoshoot ini dilakukan selama 3 menit per
anggota siswa sehingga mendapati waktu sekitar 25-30 menit untuk 9 siswa
program Beauty Class. Dibawah ini merupakan hasil foto pada tema Party Look:

Gambar 4.2 Tema Formal Look
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Pada hari ketiga di minggu pertama saya melakukan pengambilan gambar
dan juga video dengan tema Formal Look, tema ini jauh lebih simple karena bisa
dipakai untuk berbagai macam acara. Terdapat juga hijab do yang di ajarkan oleh
owner kepada siswanya untuk dipraktekan, begitu siswa selesai mempraktekan
hijab do maka sesi berikutnya yaitu photoshoot.

Gambar 4.3 Hasil Proses Hijab do oleh Owner
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Gambar 4.4 Hasil Photoshoot Bersama

Pada hari kelima kegiatan kerja praktik di minggu pertama dimulainya
kegiatan kelas Beauty Class yang diajarkan secara langsung oleh owner dan
asistennya untuk mengajarkan teknik makeup yang bertema Semi Bold Makeup
for party.

Gambar 4.5 Gambar Photoshoot Semi Bold Makeup for Party
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Pada Minggu Ke-2
Pada minggu ke-2 hari pertama Akademi Kemayu memulai kelas baru
untuk kategori kelas Profesional makeup yang di ikuti oleh 3 siswa, untuk kelas
ini alat dan bahan yang digunakan untuk makeup sudah disediakan oleh studio
Akademi Kemayu. Setelah siswa kelas Pro Makeup selesai mengikuti 3x
pertemuan maka di pertemuan ke 3 siswa akan diberikan sertifikat kelulusan oleh
pihak Akademi Kemayu sebagai tanda telah sukses mengikuti arahan dan ilmu di
kelas Pro Makeup. Pada program ini siswa akan mendapatkan pengajaran teknik
makeup selama 3x pertemuan. Berikut hasil gambar dari kelas Profesional
Makeup:

Gambar 4. 6 Proses Makeup untuk program Pro Makeup
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Gambar 4. 7 Editing Foto dan Video Kelas

Dalam melakukan strategi promosi untuk pemasaran secara online, terdapat
hal yang harus diperhatikan ialah megenai hasil terhadap pengambilan gambar
maupun video jasa atau produk harus mampu meyakinkan konsumen untuk
mengkonsumsi atau menggunakan jasa atau produk yang dipasarkan. Oleh sebab
itu perlunya editing gambar dan video dengan menggunakan beberapa aplikasi
tertentu harus dilakukan. Untuk strategi promosi online pemasar harus
memberikan bukti gambaran secara real untuk meyakinkan konsumen dengan apa
yang pemasar jual baik jasa maupun produk.
Minggu ke-1
Pada minggu pertama, setelah kegiatan pengambilan gambar siswa-siswa
Beauty Class, saya melanjutkan proses dengan melakukan pengeditan terhadap
beberapa foto siswa yang akan diposting ke media sosial yang dimiliki oleh
Akademi Kemayu. Dengan adanya pengeditan pada gambar atau video tersebut
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maka hasilnya akan tampak lebih bagus dan menarik. Proses pengeditan ini
digunakan beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh beberapa editor, aplikasi
tersebut adalah “Canva” dan “Clideo”. Berikut merupakan logo dari aplikasi yang
digunakan untuk pengeditan gambar dan juga video :

Gambar 4.8 Logo Aplikasi Canva

Gambar 4.9 Logo Aplikasi Clideo

Aplikasi Canva merupakan aplikasi desain grafis atau editing yang
fungsinya untuk mengedit gambar maupun video bahkan aplikasi ini juga mampu
dipergunakan untuk membuat logo, poster, kartu nama, dan sebagainya. Yang
menjadi spesial dari aplikasi canva ini ialah di dalam canva terdapat begitu
banyak elemen dan template yang beragam. Canva juga memiliki 2 kategori
dalam penggunaan template atau elemennya, yaitu Canva Pro dan Canva Standar,
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canva pro merupakan jenis canva yang sistem nya berbayar dan untuk profesional,
sedangkan untuk canva standar beberapa orang dapat mengedit atau menggunakan
elemen atau template yang tersedia secara gratis. Canva yang digunakan untuk
kegiatan mengedit gambar dan video Akademi Kemayu termasuk kedalam jenis
canva pro berbayar. Aplikasi Clideo merupakan aplikasi editor yang khusus untuk
mengedit video, clideo juga menyediakan tools untuk memotong atau
menggabungkan banyak video menjadi satu serta dapat memasukan musik dan
teks pada video yang akan di edit.
Pada minggu pertama hari kedua, saya melakukan proses editing foto untuk
program beauty class yang bertema Party Look. Proses editing ini dilakukan
dengan aplikasi Canva. Dengan langkah-langkah seperti pemotongan gambar
(crop), menyusun tata letak (layout), kecerahan foto dan juga mengatur seperti apa
nanti gambar ini akan di posting ke media sosial.

Gambar 4.10 Hasil Editing dengan Canva
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Minggu ke-2
Pada minggu kedua hari pertama saya melakukan proses editing terhadap
foto-foto kelas yang berprogram profesional makeup, sama seperti sebelumnya
untuk editing foto disini saya menggunakan aplikasi canva untuk proses editing.

Gambar 4.11 Hasil editing tambahan filter

Minggu ke-3
Pada minggu ketiga ini saya melakukan editing seperti biasa terhadap kelaskelas Akademi Kemayu dan saya juga memberikan keterangan tertulis (caption)
terhadap gambar dan video Akademi Kemayu. Hasil pengambilan gambar dan
video yang diberikan keterangan tertulis agar konsumen tahu tentang informasi
pada program tersebut.
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Gambar 4.12 Hasil sebelum diberi keterangan tertulis

Gambar 4.13 Hasil setelah diberi keterangan tertulis

4.3.2 Editing Kegiatan Kelas Akademi Kemayu untuk Instagram
Salah satu media sosial yang dimiliki oleh Akademi Kemayu ialah
Instagram, media sosial instagram ini berisikan tentang beberapa postingan fotofoto dan juga video untuk di bagikan ke laman instagram sehingga pengikut dan
beberapa masyarakat dapat mengetahui mengenai foto atau video yang dibagikan.
Berikut merupakan postingan instagram Akademi Kemayu:
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Gambar 4.14 Postingan Instagram sebelum pengeditan

Dibawah ini hasil dari pengeditan postingan pada Instagram media sosial
Akademi Kemayu:
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Gambar 4.15 Pengeditan Feed Instagram

4.3.3 Posting dan Editing Kelas Akademi Kemayu untuk Tiktok
Ratri (2018:20) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa media sosial
mengacu pada berbagai bentuk layanan berbasis internet maupun mobile yang
memungkinkan pengguna (user) untuk mampu bergabung dalam percakapan
daring, bergabung atau berkontribusi dalam konten yang dibuat oleh pengguna
maupun komunitas daring. Dari hasil penelitian tersebut dapat saya simpulkan
bahwa dalam perkembangan teknologi saat ini, salah satu media sosial yang
menjadi minat untuk menyalurkan kreatifitas dan media penghibur ialah aplikasi
Tiktok yang banyak digemari oleh berbagai kalangan baik dari kalangan anakanak, remaja, hingga dewasa. Oleh karena itu perusahaan Akademi Kemayu
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memanfaatkan penggunaan aplikasi Tiktok sebagai salah satu media promosi jasa
sekolah makeup dan model ini, pada akun Tiktok yang dimiliki oleh Akademi
Kemayu ini berisikan tentang beberapa video cuplikan kegiatan kelas yang
dilaksanakan baik kelas Beauty Class, Profesional Makeup, Modelling dan
sebagainya.
Dibawah ini merupakan postingan Tiktok yang dimiliki oleh Akademi Kemayu:

Gambar 4.16 Cuplikan video tiktok dance
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Gambar 4.17 Cuplikan video tiktok catwalk

Gambar 4.18 Cuplikan video tiktok makeup
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4.3.4 Copywriting untuk Media sosial Akademi Kemayu
Copywriting merupakan suatu istillah yang dikenal sebagai suatu bentuk
teknik dalam penyampaian informasi berupa tulisan. Dalam proses promosi untuk
memenuhi elemen pemasaran penggunaan copywrting dapat digunakan diberbagai
macam media cetak dan online, seperti iklan, artikel, blog, poster, postingan
caption, dan sebagainya. Keberhasilan dalam melakukan copywriting ditentukan
oleh bagaimana pemasar dapat memilih kata secara detail dengan tujuan yang
jelas. Kata-kata yang akan dituliskan tersebut harus memunculkan perasaan,
tindakan, dan juga pemikiran bagi pembaca nya. Dalam hal ini pemanfaatan
copywriting ini akan mampu memberikan nilai lebih (value) yang mendalam pada
media komunikasi visual suatu produk atau jasa.
Copywriting sangat berhubungan erat dengan promosi yang menjadikannya
salah satu dari bagian dari suatu branding karena mampu menyampaikan pesan
yang disampaikan oleh pemasar kepada audiens. Oleh sebab itu Akademi
Kemayu memanfaatkan penggunaan copywriting untuk menarik perhatian, sikap,
dan juga tindakan konsumen untuk melihat kedalam media sosial yang dimiliki
oleh Akademi Kemayu agar mereka mengetahui informasi dan apa saja yang
ditawarkan oleh Akademi Kemayu. Dibawah ini merupakan gambar dari
postingan Akademi Kemayu yang belum menggunakan copywriting :
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Gambar 4.19 Postingan tanpa caption copywriting

Pada mulanya Akademi Kemayu kurang mengerti mengenai pemanfaatan
copywriting sebagai salah satu faktor pendorong dari strategi promosi, sebelum
menggunakan fitur ini media sosial yang dimiliki oleh Akademi Kemayu dinilai
kurang menarik bagi konsumen karena mereka hanya memposting foto dan juga
video tanpa memberikan caption berupa informasi mengenai Akademi Kemayu
itu sendiri. Setelah pihak Akademi Kemayu diajarkan dan di bimbing untuk
menggunakan metode copywritting untuk menarik lebih banyak konsumen pihak
Akademi Kemayu mendapatkan banyak apresiasi atau visit profile jauh lebih
banyak dari sebelumnya, menunjukan bahwa laman media sosial Akademi
Kemayu sudah memperluas jangkauan target pasar. Berikut merupakan hasil
postingan dengan copywritting untuk caption:
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Gambar 4.20 Postingan dengan copywritting caption

4.3.5 Pengimplementasian media sosial Akademi Kemayu
1) Pemanfaatan Fitur Insight
Insight pada media sosial digunakan untuk mengetahui berpa jumlah
pengunjung atau jumlah interaksi yang terjadi pada laman media sosial yang
dilakukan oleh pengunjung situs atau akun perusahaan.
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Gambar 4.21 Fitur Insight

Pada fitur ini pemasar dapat mengetahui data analisis audiens yang
menjangkau laman mereka, data tersebut antara lain menjelaskan mengenai jenis
kelamin, lokasi geografi, dan juga usia. Didalam fitur insight terdapat 3 menu
yang dapat pemasar manfaatkan untuk menganalisis data, yaitu:
2) Fitur Account Reach
Fitur account reach ini digunakan untuk melihat dan menganalisis jumlah
akun yang menjangkau atau mengunjungi konten postingan yang di posting oleh
Akademi Kemayu. Untuk mengetahui jangkauan pada Akademi Kemayu
dilakukannya analisa pada fitur insight dengan elemen fiture account reach,
pemilihan jangka waktu dapat dianalisis selama 90 hari terakhir (3 bulan), oleh
sebab itu analisis ini dimulai pada bulan Juli – Agustus dengan perolehan hasil
sebanyak 3.444 akun dijangkau, dengan gambaran sebagai berikut :
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Gambar 4.22 Hasil Awal Jangkauan FAR

Setelah dilakukannya proses kegiatan kerja praktik ini perusahaan
mengalami peningkatan pada jangkauan laman media sosial sebanyak 9.194 akun
dijangkau dikarenakan selalu memposting kegiatan kelas sebanyak mungkin agar
dapat menarik interaksi konsumen terhadap Akademi Kemayu, digambarkan
sebagai berikut :

Gambar 4.23 Hasil Setelah Rutin Posting

3) Fitur Account Engaged
Fitur account engaged ialah fitur yang digunakan untuk menghitung jumlah
akun yang melakukan interaksi pada laman media sosial atau konten yang
diposting dan menghasilkan interaksi seperti jumlah audiens yang memberikan
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komen, like, save post dan juga share post. Dalam penggunaan fitur ini digunakan
untuk mengetahui interaksi audiens ke laman media sosial Akademi Kemayu,
perolehan data pada awal bulan agustus – awal september sebanyak 1.225
interaksi konten dengan keterangan gambaran sebagai berikut :

Gambar 4.24 Fitur Awal Postingan

Pada perubahan sistem postingan yang sudah dilakukan pada masa kegiatan
kerja praktik ini menghasilkan perubahan signifikan dan mengalami kenaikan 2
kali lipat dari sebelumnya, jumlah interaksi konten terbaru menunjukan
pertambahan sekitar 300 interaksi sehingga menghasilkan perhitungan baru,
sebagai berikut :
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Gambar 4.25 Hasil Setelah Posting
4) Total Pengikut (followers)
Total pengikut ini menghasilkan data-data tentang pengikut media sosial
Kemayu. Data tersebut mencakup usia, gender, dan lokasi, pemasar juga dapat
menjangkau kapan waktu pengunjung itu mengunjungi laman media sosial.
Terdapat 2 jenis pengikut di dalam penggunaan media sosial, antara lain :
Pengikut secara alami (organik) :
Pengikut organik ialah para pengguna media sosial (user) yang aktif dalam
memainkan media sosial, biasanya pengikut organik dapat berinteraksi secara
langsung dengan kita dengan cara memberikan komentar, like, atau memberikan
pesan. Kekurangan dari pengikut organik ialah peningkatan jumlahnya tidak
begitu cepat tak terkecuali bagi pihak-pihak yang dapat dikatakan terkenal dengan
pekerjaan sebagai artis, penyanyi, penari, youtuber pasti memiliki banyak
pengikut organik karena mereka telah dikenal banyak masyarakat.
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Pengikut palsu ( non organik ) :
Pengikut non organik dapat dikatakan sebagai para user yang memiliki banyak
akun palsu untuk mengikuti sebuah organisasi atau individu, biasanya pengikut
non organik tidak saling berinteraksi karena akun yang di ikuti adalah akun palsu
dan mati, kelebihan dari pengikut non organik ialah pengikut dapat dibeli
sehingga dengan harga tertentu bergantung pada berapa banyak pengikut yang
diinginkan. Pada mula nya sebelum dilaksanakan kegiatan kerja praktik ini
followers dari laman media sosial Kemayu sebanyak 4.768 pengikut. Perubahan
peningkatan jumlah pengikut pada Kemayu terjadi pada saat kerja praktik yang
mengubah sistem jadwal posting, rutinitas dalam posting serta hasil editing
dengan caption yang dapat mempengaruhi respon dan interaksi audiens,
peningkatan jumlah pengikut terus berjalan seiring berjalannya waktu hingga saat
ini jumlah tertinggi pengikut yang dimiliki oleh Akademi Kemayu berjumlah
4.812 pengikut. Dengan bukti peningkatan di bawah ini :
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Gambar 4.26 Peningkatan Pengikut Kemayu

4.4 Pembuatan Jadwal dan Pengumuman Kelas
Penjadwalan ialah bentuk kegiatan yang diperlukan dan sangat penting
dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan adanya penjadwalan yang baik
akan menjadi dasar management yang efisien, oleh sebab itu dalam pembuatan

39

jadwal dan pengumuman kelas diperlukan perencanaan yang tepat agar jadwal
yang dibuat tidak bertebrakan dengan kegiatan lain. Penyusunan jadwal kegiatan
serta pemberitahuan pengumuman oleh pihak Akademi Kemayu dilakukan
dengan cara broadcasting pesan informasi melalui media chatting salah satunya
menggunakan aplikasi Whatsapp, aplikasi ini digunakan sebagai media penyalur
pesan informasi antara pihak Akademi Kemayu, mentor, dan siswa. Akademi
Kemayu memanfaatkan aplikasi ini untuk saling memberikan kabar, informasi
penting, hal pertama yang dilakukan ialah meminta data seperti nama, no.hp,
alamat dan kemudian membuat group chatting yang berisikan pihak Akademi
Kemayu, mentor, dan siswa untuk saling berkomunikasi satu sama lain di forum
ini. Untuk mengetahui lebih jelas lagi penggunaan forum dan media ini maka
akan dijelaskan sebagai berikut :
1) Forum group chatting bersama :
Forum group ini digunakan untuk memberikan informasi dan pengumuman
terkait kegiatan kelas serta dapat juga sebagai pengingat jadwal kelas.

Gambar 4.27 Forum Group
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2) Pengingat Jadwal Kegiatan Mentor :
Dalam hal ini penggunaan aplikasi ini dapat difungsikan sebagai reminder
atau pengingat bagi pihak pengajar untuk menghadiri jadwal kegiatan kelas.

Gambar 4.28 Reminder Mentor
4.5 Pengukuran dan hasil analisis data
Dibawah ini merupakan hasil pengukuran data yang dianalisis dari media
sosial Akademi Kemayu :

Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Aktivitas
No.
1

Keterangan Aktivitas Fitur
Kunjungan media sosial

2

Jangkauan media sosial

3

Feedback dari konsumen

Hasil
79 (September)
109 (Oktober)
131 (November)
2.711 (September)
2.843 (Oktober)
4.460 (November)
16 (September)
48 (Oktober)
63 (November)
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Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Audience
No.
1
2
3
4

Keterangan
Impression
Reach
Like
Tayangan Video

Hasil
332-748
478-668
18-34
21-301

Setelah menganalisis hasil data pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan media sosial dalam proses pemasaran untuk melakukan kegiatan
promosi merupakan pilihan yang sudah tepat dan efisien daalam memperluas
jangkauan pangsa pasar untuk lebih luas lagi di era perkembangan teknologi yang
bergerak dibidang media sosial dan digital marketing. Dalam hal ini penjualan
jasa sekolah imi lebih meningkat karena banyak sekali remaja hingga dewasa
yang menggunakan media sosial untuk mencari hiburan, hobi, lifestyle dan
pekerjaan, dengan hal itu Akademi Kemayu dapat memasarkan penjualan jasa
sekolah makeup melalui platform online tersebut. Peningkatan kepuasan
konsumen dan juga pengikut media sosial harus dijaga dengan baik, oleh sebab itu
perusahaan harus terus mengevaluasi kritik dan saran yang diberikan oleh
konsumen, memberikan pelayanan yang baik, serta memberikan konten yang
menarik untuk memperluas pangsa pasar dan daya tarik masyarakat untuk
mendaftar atau mengunjungi Akademi Kemayu.

4.6 Penilaian Kepuasan Pelanggan Terhadap Akademi Kemayu
Prihastono (2012) memaparkan bahwa kepuasan pelanggan ialah bentuk
tingkat kesesuaian antara produk atau jasa pelayanan yang diharapkan akan
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diterima oleh konsumen atau masyarakat.pada tingkat kesesuaian dihasilkan oleh
konsumen yang telah mendapatkan pengalamannya terhadap produk atau jasa
tersebut. Kepuasan pelanggan disepakati oleh kualitas jasa yang dikehendaki
sehingga jaminan kualitas menjadi suatu prioritas yang utama dan menjadi tolak
ukur keunggulan kompetitif daya saing suatu perusahaan.
Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan
merupakan bentuk dari rasa atau kenyamanan konsumen yang telah membeli atau
menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh pemasar. Penilaian
digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk menganalisis apakah konsumen
senang atau tidak terhadap apa yang diberikan oleh pemasar, penilaian bagi
sebagian besar dilakukan untuk mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki bagi
perusahaan atau organisasi. Dengan memfokuskan kepuasan pelanggan atau
konsumen pihak perusahaan akan mengetahui keluhan dan juga umpan balik yang
diberikan konsumen kepada perusahaan. Saya melakukan survey kepuasan
pelanggan terhadap Akademi Kemayu menggunakan salah satu media platform
yang disebut sebagai Google formulir. Google formulir merupakan bentuk
layanan yang dapat digunakan sebagai tempat penilaian survey, tanya jawab dan
sebagainya, disini saya memanfaatkan Google formulir sebagai wadah untuk
mensurvey kepuasan pelanggan terhadap Akademi Kemayu. Didalam pembuatan
survey tersebut akan ada beberapa pertanyaan yang isinya membahas tentang
pelayanan yang diberikan oleh Akademi Kemayu untuk pelanggannya.
Berikut merupakan logo platform Google formulir :
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Gambar 4.29 Logo Google formulir

Dalam pembuatan penialaian kepuasan pelanggan menggunakan platform
Google formulir ini dibuat pada minggu ke empat atau minggu terakhir kegiatan
kerja praktik di Akademi Kemayu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah
pelayanan yang diberikan oleh Akademi Kemayu sudah sesuai dengan yang
diharapkan oleh konsumen atau masih perlu perbaikan dalam proses
pelayanannya. Penilaian melalui Google formulir ini berisikan tentang beberapa
pertanyaan yang membahas tentang pelayanan Akademi Kemayu. Terdapat
beberapa pertanyaan yang dibagi menjadi 3 section dan diajukan kepada
konsumen untuk diisi secara jujur dan teliti.
Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang diberikan untuk konsumen, antara
lain :
Tabel 4. 4 Daftar pertanyaan untuk konsumen
No
1
2
3

Pertanyaan Section 1
Nama Lengkap Pesera atau Konsumen
Usia (umur) Peserta atau Konsumen
Status Pekerjaan Peserta atau Konsumen
Pertanyaan Section 2
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1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Darimana anda mengetahui Akademi Kemayu?
Apa motivasi anda mengikuti Akademi Kemayu?
Apakah anda tertarik mengikuti program Kemayu Academy?
Program mana yang anda ikuti di Kemayu Academy?
Seberapa besar anda merekomendasikan Kemayu ke kerabat atau orang
lain ?
Pertanyaan Section 3
Berapakah nilai untuk fasilitas yang diberikan kemayu ?
contoh : Kamar mandi,Mushola,Parkiran, dsb.
Menurut anda, apakah materi yang disampaikan sudah baik atau sesuai
dengan yang diharapkan ?
Program Materi apa yang anda sukai selama mengikuti kelas kemayu ?
Menurut anda, bagaimana dengan biaya course untuk kemayu beauty
academy? Apakah sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan ?
Silahkan berikan Kritik dan Saran untuk Akademi Kemayudimasa yang
akan datang

Dengan melihat jawaban yang diberikan oleh konsumen untuk Akademi Kemayu
melalui Google formulir ini akan menjadi suatu bentuk evaluasi dan mengetahui
kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen kepada pihak perusahaan.
Sebelum melihat jawaban yang diberikan oleh konsumen disini saya membuat
pembukaan di awal pengisian Google formulir dengan tujuan dari penilaian
kepuasan pelayanan ini, berikut gambar dari bagian awal pembukaan platform ini
:

Gambar 4.30 Sambutan pembuka form
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Dengan demikian konsumen atau pelanggan dari Akademi Kemayu dapat
memahami maksud dan tujuan dari penilaian kepuasan pelanggan yang diberikan
perusahaan.
Hasil Penilaian dari pengisian Google formulir akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Hasil jawaban pada Section 1, ialah :

Gambar 4.31 Data Responden

Pada hasil jawaban dari Section 1 menunjukan bahwa pengisian awal
dilakukan dengan mengisi data diri seperti nama, usia, dan juga nomor telfon,
penulisan nomor telfon disamarkan untuk menjaga privasi pihak pengisi Google
formulir.
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2. Hasil jawaban pada Section 2, antara lain :

Gambar 4.32 Hasil Section 2 ke 1

Pada hasil yang telah dianalisis, para peserta atau konsumen yang mendaftar
ke Akademi Kemayu memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui
Akademi Kemayudari koneksi kerabat mereka atau dapat dikatakan dalam
pemasaran melalui metode Word of Mouth (WoM). Yang disampaikan oleh
pelanggan terdahulu kepada rekan kerabatnya yang mungkin menanyakan
mengenai sekolah makeup atau model, dan pelanggan terdahulu memberikan
rekomendasi untuk mendaftar ke Akademi Kemayu.
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Gambar 4.33 Hasil Section 2 ke 2

Hasil dari pertanyaan kedua yang telah dijawab oleh peserta Akademi
Kemayu, secara keseluruhan hasil data ini menunjukan bahwa peserta yang
mendaftar ke Akademi Kemayu merupakan target pangsa pasar yang menyukai
hal kecantikan, dan menyukai makeup sehingga mereka ingin mencari ilmu atau
menambah skill yang mereka miliki untuk kedepannya dapat bermanfaat bagi
mereka yang memiliki cita-cita sebagai MUA (makeup artist).

Gambar 4.34 Hasil Section 2 ke 3
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Pada pertanyaan ketiga pada section 2 ini, menunjukan bahwa sekitar 77,8%
peserta atau sebanyak 7 orang peserta memiliki ketertarikan pada program
Akademi Kemayu.

Gambar 4.35 Hasil Section 2 ke 3 dan 4

Selanjutnya

pada pertanyaan ketiga dan keempat pada section 2

memperoleh hasil data seperti pada gambar di atas, dengan penjelasan bahwa
hampir seluruh peserta yang mendaftar pada Akademi Kemayu memilih
mengikuti program Beauty Class yang diadakan sebanyak 10x pertemuan. Dan
peserta diminta untuk merekomendasikan Akademi Kemayu kepada rekan,
kerabat dan siapapun dan memperoleh hasil data bahwa sebanyak 55,6% (5
peserta) dari 10-12 peserta akan merekomendasikan Akademi Kemayu.
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3. Hasil jawaban pada section 3, atara lain :

Gambar 4.36 Hasil Section 3 ke 1

Pada section 3 ini akan membahas mengenai fasilitas apa saja dan
bagaimana Akademi Kemayu untuk meningkatkan kualitas yang diberikan pada
pihak konsumen. Pihak Akademi Kemayu telah menyediakan berbagai fasilitas
untuk konsumen seperti lahan parkir yang luas, mushola, toilet, dan minibar
(dapur) yang disajikan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dengan
hasil data diatas menunjukan bahwa sebanyak 44,4% (4 peserta) memberikan nilai
4 yang ber arti puas terhadap apa yang diberikan, sebanyak 3,33% (3 peserta)
memberikan nilai 5 yang artinya peserta sangat puas terhadap fasilitas Akademi
Kemayu, selanjutnya hasil penilaian akhir memberikan jawaban sebanyak 2,22%
(2 peserta) memberikan nilai 3 yang artinya mereka berpikir netral untuk semua
fasilitas ini.
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Gambar 4.37 Hasil Section 3 ke 2

Dalam program beauty class peserta akan mendapatkan beberapa materi
tambahan selain makeup seperti adanya tutor materi mengenai public speaking
dan juga catwalk. Pada survey kali ini peserta diwajibkan untuk memilih salah
satu program yang diberikan oleh Akademi Kemayu mana yang mereka sukai,
hasil data menunjukan bahwa sebanyak 66,7% (6 peserta) lebih menyukai
kegiatan tentang beauty class, dan sebanyak 33,3% (3 peserta) menunjukan hasil
dari kegiatan tentang catwalk.

Gambar 4.38 Hasil Section 3 ke 3
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Pertanyaan berikutnya membahas mengenai biaya bimbingan yang
ditawarkan oleh

Akademi Kemayu kepada konsumen. Peserta yang telah

mendaftar dan mengikuti kegiatan Kemayu diminta untuk memberikan penilaian
terhadap harga yang mereka bayarkan dengan fasilitas, ilmu yang mereka
dapatkan selama mengikuti program perusahaan. Dengan asumsi bahwa apakah
harga yang dikeluarkan sudah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan atau
bahkan harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekspetasi mereka. hasil survey
menunjukan bahwa sebanyak 55,6% (5 peserta) merasa harga yang dikeluarkan
sesuai dengan ekspetasi mereka akan benefit yang mereka peroleh, dan untuk
44,4% (4 peserta) mengungkapkan bahwa harga yang ditawarkan relatif umum
untuk mendapatkan fasilitas atau benefit yang mereka peroleh dari Akademi
Kemayu.

Gambar 4.39 Hasil Section 3 Kritik dan Saran
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Untuk pertanyaan terakhir yang diajukan pada penilaian form ini membahas
mengenai kritik dan saran konsumen untuk pihak Akademi Kemayu di masa yang
akan datang. Pada hasil dari survey ini memberikan dukungan dan juga masukan
yang membantu Akademi Kemayu untuk terus meningkatkan kualitas dan terus
berkembang diera yang sudah memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai
salah satu bauran pasar untuk mencari target, memperluas jangkauan dan
sebagainya. Hasil dari kritik dan saran dari peserta akan menjadi bahan evaluasi
oleh pihak Akademi Kemayu untuk mempersiapkan kematangan dan kemajuan
sistem pengajarannya dimasa yang akan datang atau periode selanjutnya.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan kerja praktik di Akademi
Kemayu ini tentang strategi promosi melalui media sosial untuk meningkatkan
profitabilitas, yaitu sebagai berikut :
1. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada media sosial dapat
membantu pemasar dan konsumen dalam berinteraksi lebih dekat dan mampu
memberikan informasi detail mengenai Akademi Kemayu.
2. Melakukan pemanfaatan media sosial Akademi Kemayu dengan baik serta
memberikan ide-ide terbaru untuk mempebarui sistem promosi menghasilkan
peningkatan profitabilitas pada media sosial Akademi Kemayu.
3. Media sosial seperti instagram di dalamnya terdapat fitur insight, dimana
Akademi Kemayu dapat melihat jangkauan perkembangan konsumen yang
melihat akun instagram Akademi Kemayu.
4. Penggunaan aplikasi whatsapp sebagai salah satu media penyampaian
informasi atau pesan bagi pihak Kemayu, pihak pengajar dan juga siswa didik
yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling berkomunikasi satu sama lain.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diambil untuk membantu
Akademi Kemayu agar dapat lebih berkembang kedepannya, ialah antara lain :
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1. Untuk proses pengambilan gambar dan video dapat dilakukan dengan lebih
baik lagi, sehingga dapat membuat para konsumen menjadi tertarik dengan
postingan gambar atau video yang diunggah pada media sosial Akademi
Kemayu.
2. Dalam penggunaan media sosial yang dimiliki oleh Akademi Kemayu harus
lebih ditingkatkan, selalu memposting update terbaru secara berkala agar dapat
membantu meningkatkan produktivitas.
3. Lebih mampu mengoptimalkan penggunaan media sosial melalu beberapa
terobosan baru seperti instastory, feeds, insight dan sebagainya.
4. Pemanfaatan copywriting sangat dibutuhkan untuk membantu pemasar menarik
perhatian dari konsumen.
5. Memanfaatkan penggunaan Google formulir sebagai salah satu wadah untuk
menerima masukan kritik dan saran dari konsumen sebagai bahan evaluasi.
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