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ABSTRAK 

 

Dalam perkembangan dunia digital di era modern saat ini, sosial media 

adalah salah satu media yang mampu memberikan kemudahan dalam proses 

promosi suatu produk/jasa pada perusahaan. Semakin majunya teknologi maka 

semakin maju pula media promosi yang akan digunakan dalam dunia pemasaran. 

Perkembangan digital saat ini memiliki pengaruh besar terhadap kemudahan 

konsumen untuk melakukan aktivitasnya. Dengan adanya seseorang yang 

memahami alur kerja sosial media pada dunia digital berupa rancangan sosial media 

marketing pada Mitra Home Boutique bisa dimanfaatkan untuk branding atau 

mempromosikan produk yang akan dijual. Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk 

sanitary ware dan aksesoris  perlengkapan rumah yang terletak di Jl. Pantai 

Mentari, Blok. W No.34, Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Perusahaan 

ini masih belum optimal dalam melakukan branding di media digital seperti 

Instagram dan Tiktok karena kurangnya tenaga kerja yang membantu mengelola 

pemasaran di media digital. Sejauh ini perusahaan masih mengembangkan 

branding secara manual seperti menawarkan produknya dengan mendatangi 

konsumen secara satu-persatu. Hal ini tidak cukup menjanjikan dan kurang efektif 

untuk melakukan branding pada sosial media seperti Instagram ataupun Tiktok. 

Maka dari itu, perusahaan harus mengembangkan media promosinya agar lebih 

dikenal oleh konsumen guna meningkatkan penjualan produk pada perusahaan. 

Berdasarkan masalah tersebut, solusinya adalah melakukan perancangan sosial 

media berupa konten di Instagram dan Tiktok untuk membantu perusahaan dalam 
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merancang media promosi secara digital agar menghasilkan ketertarikan konsumen 

untuk membeli produknya. Melalui analisis dan perancangan sosial media 

marketing ini dapat digunakan sebagai acuan awal dalam membangun media social 

dan dampak baik bagi perusahaan dalam menjalin dan menjaga hubungannya 

dengan para konsumen. 

Kata Kunci : Perancangan, Sosial media marketing, mitra home boutique  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk sanitary ware dan aksesoris 

perlengkapan rumah yang terletak di Jl. Pantai Mentari, Blok W No.34, Kenjeran, 

Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 29 Agustus 

2020 di Surabaya dan menjual beberapa produk sanitary ware seperti shower, 

closet, bathtub sampai aksesoris perlengkapan rumah. 

Perusahaan ini masih belum optimal dalam melakukan branding di media 

digital seperti Instagram dan Tiktok karena kurangnya tenaga kerja yang membantu 

mengelola promosi atau branding di media social. Sejauh ini perusahaan masih 

mengembangkan branding secara manual seperti menawarkan produknya dengan 

mendatangi konsumen satu-persatu. Hal ini mengakibatkan media promosi yang 

ada pada Instagram Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar tidak 

menjanjikan untuk mempromosikan produk sanitary ware dan aksesoris 

perlengkapan rumah pada kalangan umum.  

Guna menunjang perkembangan branding Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar agar bisa bisa bersaing dengan perusahaan yang serupa, 

perusahaan ini harus memperhatikan aspek media promosi, terutama melalui media 

promosi seperti Instagram dan Tiktok. Dengan perlahan hal ini akan menunjang 
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branding Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar agar lebih dikenal dan 

diterima dari berbagai kalangan maupun usia. Namun dikarenakan belum adanya 

sosial media marketing yang digunakan di dalam branding bisnis dari perusahaan 

ini, maka sangat dibutuhkannya perancangan sosial media yang terencana dan 

efektif untuk kedepannya.  

Dengan adanya perancangan media social Tiktok dan Instagram guna 

membantu perusahaan dalam merancang media promosi yang efektif, dan 

membantu perusahaan meningkatkan branding dari ketertarikan pengguna untuk 

mengikuti sosial media miliknya. Selain perancangan, perlu dilakukannya analisis 

dari hasil perancangan tersebut. Analisis dan perancangan ini dapat digunakan 

untuk strategi dan acuan awal dalam membangun media sosial Mitra Home 

Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat 

tergambar yaitu bagaimana menganalisis dan merancang sosial media marketing 

pada Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar? 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam perancangan dan 

analisa sosial media marketing pada Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar adalah: 

1. Pembuatan rencana konten media marketing pada Tiktok dan Instagram 

dalam 1(satu) bulan.  
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2. Pembuatan desain konten dan video untuk media marketing yang diunggah 

pada Tiktok dan Instagram secara rutin setiap hari, dalam jangka waktu 

1(satu) bulan.  

3. Analisis konten dan video media marketing pada Tiktok dan Instagram 

terhadap ketertarikan pengguna dalam mengikuti sosial media Tiktok dan 

Instagram. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan dan analisis sosial media 

marketing pada Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar adalah untuk 

menganalisis dan merancang sosial media marketing pada Mitra Home Boutique 

PT Mitra Hutama Bersinar. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Kerja praktik ini berkontribusi dalam perancangan media marketing pada 

Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. Adapun kontribusi pada 

penerapan ini yaitu pembuktian secara pragmatis terkait peningkatan minat 

konsumen dalam mengikuti sosial media Tiktok dan Instagram
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil dan Sejarah Mitra Home Boutique  

Mitra Home Boutique adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

industri digital dan perdagangan, Perusahaan ini berdiri pada tanggal 29 Agustus 

2020 di Surabaya, dan didirikan oleh 3 orang yang hanya berbekal kemampuan dan 

pengalaman saja. ketiga orang tersebut sepakat bekerja sama dan mendirikan suatu 

badan usaha yang bergerak di sektor industri digital dan menciptakan perusahaan 

yang dikenal sebagai Mitra Home Boutique yang menjual produk sanitary ware dan 

aksesoris perlengkapan rumah seperti kran, rak handuk, tutup closet dan lain-lain. 

Pada awal perkembangannya, kantor pusat Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar terletak di Pantai Mentari, Blok.W No.34, Kenjeran, Kecamatan 

Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Guna memajukan bisnisnya perusahaan ini akan 

merancang sebuah analisis dan perancangan sosial media marketing. 

 

2.2. Visi Mitra Home Boutique  

Visi perusahaan adalah Menjadi Perusahaan Digital Modern Besar, 

Terpercaya, dan Profesional di Indonesia. 

 

 

2.3. Misi Instansi Mitra Home Boutique 

1. Kami bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menciptakan 

produk yang berkualitas.
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2. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan. 

3. Serta terus mengembangkan potensi sumber daya yang kami miliki untuk 

dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. 

 

2.4. Alamat dan Kontak Mitra Home Boutique  

Tempat : Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar 

Alamat : Jl. Pantai Mentari, Blok. W No.34, Kenjeran, 

Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur  

60123 

Telpon & Faks : +62 851-5782-9294 | Fax. - 

Email : mitrahomeboutique.2017@gmail.com 

Instagram & Tiktok : @mitrahomeboutique 

Hari Kerja  : Senin s.d. Jumat 

Jam Kerja : 07:30 – 16:30 WIB 

 

2.5. Struktur Organisasi Mitra Home Boutique  

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar, dimana penulis masuk ke bagian Chief Marketing Officer di 

bawah. 

 

mailto:mitrahomeboutique.2017@gmail.com
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Mitra Home Boutique  

 

2.6. Job Description Mitra Home Boutique 

Setiap karyawan memiliki Job Description yang ditentukan sesuai dengan 

struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar 2.1, berikut adalah penjelasan 

dari masing-masing job descriptionnya. 

1. Komisaris 

a) Mengawasi pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana kerja perusahaan, 

serta anggaran 

b) Mengevaluasi laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh direksi 

c) Menentukan pembagian peran dan tanggung jawab komisaris sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

d) Menyetujui rencana perusahaan yang akan diajukan oleh pimpinan perusahaan 

e) Memberikan usulan-usulan yang berkaitan dengan rencana perusahaan 

f) Memberikan saran dan nasihat berupa perubahan dan perbaikan perusahaan, 

serta penilaian kinerja pada direksi 

g) Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku 
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2. Chief Executive Officer (CEO) 

a) Merencanakan, mengelola, dan analisis segala aktivitas fungsional bisnis 

seperti operasional, tenaga kerja, keuangan, dan pemasaran 

b) Merencanakan, mengelola, dan analisis strategi bisnis seperti operasional, 

sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran 

c) Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu mengamati dan 

menganalisis apabila ada kejanggalan dalam prakteknya 

d) Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan 

keefektivan dan biaya seefisien mungkin 

e) Merencanakan dan mengelola kinerja pada sumber daya manusia agar sumber 

daya manusia yang berkompeten teridentifikasi dan dapat ditempatkan pada 

posisi yang sesuai sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan 

f) Merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi perencanaan strategi bisnis 

atau korporat baik untuk jangka waktu menengah maupun panjang dengan 

mengacu pada visi dan misi perusahaan 

g) Mengidentifikasi dan meningkatkan performa operasional perusahaan 

dengan cara memotivasi berbagai divisi di perusahaan 

h) Mengambil berbagai keputusan strategis yang berdampak baik bagi 

sustainabilitas perusahaan berdasarkan hasil analisis data dan fakta baik yang 

telah menjadi jejak rekam (record) perusahaan maupun analisis terhadap 

berbagai faktor lingkungan bisnis 

i) Menjaga sustainabilitas keunggulan kompetitif perusahaan dan 

meningkatkan kompetensi utama perusahaan dan mengimplementasikannya 

j) Menganalisis dan mengambil langkah paling prioritas bagi alokasi sumber 
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daya dan penganggaran perusahaan 

k) Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada organisasi perusahaan 

l) Menganalisis segala masalah dalam perusahaan dan mengkoordinasikan 

manajemen puncak dalam menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan 

efisien 

3. Chief Marketing Officer (CMO) 

a) Menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran dalam bentuk strategi 

pemasaran 

b) Memutuskan strategi apa yang akan dijalankan dan cocok untuk perusahaan 

sesuai dengan budget perusahaan 

c) Mengembangkan inovasi seperti kapabilitas perusahaan, teknologi, kualitas 

sumber daya manusia, dan keuangan. 

d) Menganalisis dan optimalisasi efisiensi pemasaran yang ditargetkan, dan 

pengembalian investasi pemasaran 

e) Mengoptimalkan UX (user experience) atau pengalaman pengguna yang 

berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti pada internet, 

teknologi seluler, situs web, dan selama proses pembelian guna mengahasilkan 

penjualan yang tinggi 

f) Mengidentifikasi peluang penambahan, penghapusan, atau modifikasi pada 

produk, layanan, dan proses bisnis pada perusahaan 

g) Manajemen konten marketing guna strategi dan sistem pemasaran seperti 

pengembangan dan mengoptimalkan melalui media sosial yang selaras dengan 

kebutuhan dan perilaku pelanggan yang ditargetkan. 
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4. Chief Operating Officer (COO) 

a) Menentukan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

b) Merancang dan mengimplementasikan strategi, rencana, dan prosedur bisnis 

c) Memimpin karyawan untuk mendorong kinerja dan dedikasi yang maksimal 

d) Mengevaluasi kinerja dengan menganalisis data 

e) Membantu CEO dalam menyelesaikan peran dan urusan teknis 

f) Berpartisipasi dalam aktivitas (investasi, akuisisi, dan aliansi perusahaan) 

g) Mengelola hubungan dengan mitra dan konsumen 

h) Mengolah dan memberikan peluang untuk meningkatkan bakat dalam 

berorganisasi 

i) Bekerja dengan tim untuk menetapkan tujuan perusahaan 

j) Mengawasi semua operasi perusahaan, termasuk TI, pemasaran, dan penjualan 

k) Bekerja sama dengan CEO, CFO, dan CTO dalam semua hal yang terkait 

dengan bisnis 

l) Mengembangkan dan menerapkan strategi, prosedur, dan rencana bisnis yang 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan perushaan 

5. Chief Technology Officer (CTO) 

a) Mengembangkan aspek teknis dari strategi perusahaan untuk memastikan 

keselarasan dengan tujuan bisnis 

b) Menemukan dan menerapkan teknologi baru yang menghasilkan keunggulan 

yang kompetitif 

c) Membantu departemen menggunakan teknologi secara menguntungkan 

d) Mengawasi sistem infrastruktur untuk memastikan fungsional dan efisiensi 

perusahaan 
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e) Membangun proses jaminan kualitas dan perlindungan data 

f) Menggunakan impresi atau umpan balik dari para pemangku kepentingan 

untuk menginformasikan perbaikan serta penyesuaian yang diperlukan dalam 

segi teknologi 

g) Mengkomunikasikan strategi teknologi kepada para mitra dan konsumen 

h) Mengawasi data perusahaan, keamanan, pemeliharaan, dan jaringan 

perusahaan serta dapat menerapkan strategi teknis perusahaan 

i) Membuat visi tentang bagaimana teknologi dapat digunakan dalam perusahaan 

serta penerapan teknologi baru dalam perusahaan
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam merancang dan menerapkan pengelolaan Sosial Media marketing  

ini, ada teori-teori dasar yang digunakan dalam membantu peneltian dan 

menyelesaikan permasalahan pada sistem yang akan dibuat. 

 

3.1. Marketing 

Marketing merupakan salah satu keberhasilan bagi suatu perusahaan, 

dimana marketing bukan hanya prinsip mengenai bagaimana untuk menjual saja, 

tetapi bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen, guna mendatangkan 

keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat pentingnya 

fungsi marketing sehingga marketing perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Kata marketing berasal dari kata market yang berarti pasar. Pasar adalah 

tempat orang melakukan pertukaran atau transaksi jual beli, dikarenakan adanya 

demand yang didukung dengan daya beli, dan juga adanya needs and wants yang 

berbeda-beda. Marketing sendiri berarti memasarkan, yaitu upaya seseorang 

manusia dalam mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Dalam konteks 

perusahaan, marketing dapat diartikan sebagai upaya perusahaan mendapatkan 

keuntungan, kepuasan konsumen, atau loyalitas konsumen dengan cara memenuhi 

kebutuhan konsumen.  

Marketing adalah sebuah proses sosial yang melibatkan individu maupun 

kelompok, untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan (wants), lewat adanya suatu 

pertukaran nilai dengan yang lain atau “Marketing is a societal process by which  
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individuals and groups obtain what they need and want throught creating, offering, 

and freely exchanging product and services of value with others.” (Indika & Jovita, 

2017) dalam (Kotler & Keller, Marketing Management, 2016). Marketing adalah 

fungsi organisasi yang dapat memelihara kontak dengan konsumen, membaca 

kebutuhan konsumen, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan 

konsumen, dan menetapkan prosedur komunikasi yang mengungkapkan tujuan 

organisasi (Stokes, 2013). 

Bagi sebuah perusahaan, guna memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan baik, maka harus dilakukan kegiatan analisa, perencanaan, 

pengimplementasian, dan pengontrolan terhadap aktivitas marketing di perusahaan 

tersebut. Hal ini bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia dan mencapai 

tujuan perusahaan. 

 

3.2. Digital Marketing 

Digital Marketing menurut (Urban, 2004) adalah menggunakan internet 

dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing 

tradisional. Digital Marketing menurut (Burrow & Kleindl, 2005) adalah penerapan 

teknologi digital yang membentuk online channel ke pasar (website, e-mail, data 

base, digital TV dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya termasuk didalamnya 

blog, feed, podcast, dan jejaring sosial) yang memberikan kontribusi terhadap 

kegiatan pemasaran. 

Strategi digital marketing adalah strategi yang digunakan para pelaku 

bisnis dalam memaksimalkan potensi aktivitas digital marketing yang sedang 

dilaksanakan. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi digital 

marketing yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin 
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dicapai. Berikut adalah beberapa langkah strategi digital marketing yang biasa 

digunakan dalam perusahaan; 

 

1. Digital Assets Development 

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan identitas digital 

sebuah bisnis. Aktivitas yang dilakukan antara lain membangun website dan 

menyiapkan akun Sosial Media (contoh: Facebook, Instagram, Tiktok, dan lain-

lain. 

2. Meningkatkan Kunjungan Website 

Melakukan optimasi SEO (Search Engine Optimization), pemasangan 

iklan melalui Google Adsense, dan lain-lain  

3. Optimasi akun Sosial Media 

Upaya peningkatan interaksi dengan para pengguna Sosial Media dengan 

cara menyiapkan dan mempublikasikan konten yang menarik serta melakukan 

branding di Sosial Media. 

4. Email Marketing Activities 

Email sebagai alat komunikasi digital marketing yang dikenal kuno tetapi 

nyatanya masih memiliki potensi peningkatan sales sebuah bisnis. Semua pengguna 

smartphone diwajibkan untuk memiliki akun email untuk bisa memanfaatkan fitur 

pada smartphone. Hal ini bisa dijadikan potensi yang besar jika dimanfaatkan 

dengan baik. 

 

 

 

 



14 

 

 

5. Broadcast Message 

Strategi marketing yang dilakukan dengan berbagai cara untuk 

mempromosikan produk atau bisnis yang dijalankan perusahaan melalui pesan 

singkat (SMS), Whatsapp, hingga Sosial Media Direct Message. 

 

3.3. Media Sosial 

Media sosial adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform 

sosial atau situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan pada 

perusahaan. Media sosial digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses 

interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi 

melalui perangkat khusus menggunkan jaringan internet. Tujuan dari adanya media 

sosial adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna 

dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Media sosial juga sering digunakan 

untuk mendorong kinerja dan meningkatkan keuntungan bagi sebuah bisnis. 

Internet memungkinkan pengguna untuk mewakili diri mereka sendiri dan 

berinteraksi dengan pengguna lain, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi dan 

membentuk ikatan sosial virtual (Nasrullah, 2015). Ada juga berbagai bentuk media 

sosial, termasuk jejaring sosial, forum Internet, blog sosial, blog web, podcast, 

gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial (HaenLein & Kaplan, 2010). 

 

3.3.1. Media Sosial Tiktok 

Tiktok merupakan salah satu media sosial yang memberikan tempat 

kepada para penggunanya untuk bisa berekspresi serta berkreatifitas melalui konten 

video (Ramadhan, Priatama, Az-Zuhaida, Akalili, & Kulau, 2021). Para pengguna 

Tiktok ini berasal dari kalangan remaja serta dewasa (sekitar 16-24 tahun). Dimana 
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mereka inilah salah satu audien yang bagus untuk pemasaran di Tiktok yang mana 

pemasarannya sangat potensial bagi sebuah produk (Ramadhan, Priatama, Az-

Zuhaida, Akalili, & Kulau, 2021). Aplikasi yang dibuat oleh Zhang Yimming dari 

China ini diluncurkan secara resmi pada September 2016. Tiktok merupakan   

sebuah platform atau aplikasi Sosial Media yang berfokus pada berbagai video 

pendek antar penggunanya (Ramadhan, Priatama, Az-Zuhaida, Akalili, & Kulau, 

2021). Pemanfaatan platform media Tiktok ini dapat digunakan untuk sebuah 

digital marketing mengingat terdapat fitur-fitur pendukung yang ada pada aplikasi 

Tiktok yang dapat membuat suatu konten bisa lebih menarik. 

 

3.3.2.  Media Sosial Instagram 

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan 

pengguna untuk mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial (termasuk milik Instagram). 

Instagram dapat diartikan sebagai media untuk mengambil foto dan 

mengirimkannya dengan cepat (Indika & Jovita, 2017).  

 

3.4. Strategi Marketing 

Menurut (Kotler, 2008), strategi pemasaran adalah logika pemasaran 

dimana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai 

hubungan yang menguntungkan. Perumusan strategi pemasaran didasarkan pada 

analisis yang menyeluruh terhadap pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal dan 

internal perusahaan. Lingkungan perusahaan setiap saat berubah dengan cepat 

sehingga melahirkan berbagai peluang dan ancaman baik yang datang dari pesaing 

utama maupun dari iklim bisnis yang senantiasa berubah.    
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3.5. Perencanaan Konten 

Platform yang telah dibuat tentunya membutuhkan konten berupa foto, 

desain grafis, dan video. Saat merencanakan konten, komunitas melakukan diskusi 

intensif secara online. Sebuah content plan harus menyesuaikan dengan selera pasar 

terkini dan harus membaca selera pasar ini agar konten yang dibuat tidak 

ketinggalan zaman (Kotler, 2019). Selain memahami karakteristik pasar, hal 

penting berikutnya adalah merencanakan karakteristik dan karakteristik konten 

yang dibuat. Di setiap konten, akan ada fitur yang membedakannya dengan konten 

lainnya. 

 

3.5.1. Produksi Konten 

Setelah platform dibuat, tahap penting pemasaran digital adalah 

pembuatan konten. Konten ini akan didistribusikan dan dikonsumsi oleh pengguna 

Instagram dan Tiktok (Kotler, 2019). 

 

3.5.2. Menciptakan Awareness 

Dalam hal meningkatkan visibilitas, strategi pemasaran yang diterapkan 

oleh Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar melalui Instagram dan 

Tiktok adalah dengan merespon dan memposting ulang foto followers dengan 

tujuan untuk menciptakan interaksi (Sholihin, 2019). 

3.5.3. Pola Update 

Pola update konten pada akun Instagram dan Tiktok @mitrahomeboutique 

dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan konten yang ada. Jumlah konten 

yang harus diunggah ke akun Instagram dan Tiktok @mitrahomeboutique adalah 1 

postingan dan 1 video konten per hari, serta beberapa desain feed instagram. Waktu 
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yang tepat bagi administrator untuk memposting ulang dan memposting konten 

biasanya pada saat istirahat, seperti pukul 08.30 WIB, 12.00 WIB dan pukul 19.00 

WIB. (Ricko, 2019). 

 

3.5.4. Penulisan Caption 

Tidak ada strategi khusus yang digunakan untuk menulis subtitle di akun 

Instagram maupun Tiktok @mitrahomeboutique. Saat menulis subtitle, yang paling 

penting adalah menggunakan bahasa publisitas yang baik. Diharapkan hal ini dapat 

menjalin interaksi dengan followers, seperti bagaimana tanggapan followers 

terhadap setiap konten konten yang diunggah. Hal terpenting yang tidak bisa Anda 

abaikan saat membuat judul untuk setiap postingan di akun media sosial Anda 

adalah akhiran hashtag (#). Taggar adalah untuk mengikat ingatan orang tentang 

barang yang dijual. Memasang hashtag di akhir judul juga dapat membantu menarik 

pengguna lain untuk melakukan hal yang sama. Semakin banyak orang yang 

menggunakan hashtag, semakin banyak orang yang mencari objek yang terkait 

dengan taggar yang dimaksud (Ramadhan, Priatama, Az-Zuhaida, Akalili, & 

Kulau, 2021).



 

18 

 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1. Identifikasi Masalah 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan pengumpulan data melalui 

wawancara dan pengidentifikasian masalah. 

 

4.1.1. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan wawancara langsung dengan 

Chief Executive (CEO) Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas sehingga memperoleh data yang 

memadai untuk analisis berkaitan dengan penulisan laporan Kerja Praktik ini. 

Setelah pengambilan data melalui wawancara dengan Chief Executive 

Officer (CEO), langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Dari 

wawancara yang dilakukan, rata-rata kendala yang dihadapi Perusahaan adalah 

belum memiliki tenaga kerja yang dapat membantu merancang dan mengelola 

sosial media seperti Instagram dan Tiktok. Hal ini yang mengakibatkan proses 

promosi perusahaan ini tidak optimal sehingga perlu dilakukannya analisis dan 

perancangan yang akurat dan tepat dalam membantu perusahaan ini berkembang ke 

depannya. 

 

4.1.2. Analisis Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar 

Tahap pengidentifikasian masalah ini dilakukan sebagai tolak ukur 

perancangan dan penerapan digital marketing dan media sosial. Identifikasi 

masalah ini dilakukan setelah dilakukannya wawancara dengan pihak perusahaan.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan terdapat permasalahan 

kurang efektif dan efisien kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Mitra Home 

Boutique PT Mitra Hutama Bersinar yang mana hal tersebut dikarenakan pihak 

perusahaan lebih fokus pada pemasaran secara offline sehingga produk belum dapat 

terjangkau bahkan belum diketahui akan keberadaan Mitra Home Boutique PT 

Mitra Hutama Bersinar oleh masyarakat luas. Realisasi Kerja Praktik 

 

4.1.3.  Analisis Strategi Digital Marketing 

 

 

Gambar 4. 1 Model Strategi Marketing  

 

Untuk dapat membangun digital marketing untuk Mitra Home Boutique 

PT Mitra Hutama Bersinar maka Strategi yang akan digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 4.1, Strategi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat 

kepada owner terkait Pemasaran Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 

Dalam Penerapan pengguna digital marketing, maka strategi yang digunakan yaitu:  
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1. Produk Personal 

Peran penting strategi digital marketing dalam suatu perusahaan adalah 

memicu penjualan suatu produk yang dihasilkan perusahaan sehingga konsumen 

mengetahui tentang produk tersebut. Pemasaran digital bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dan konsumennya sehingga 

kesadaran akan konsumen dan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan lebih 

dikenal melalui proses perencanaan dalam promosi. Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar menggunakan pemasaran melalui digital marketing supaya dapat 

menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang mencari informasi tentang suatu 

produk yang dibutuhkan. 

Toko yang menjual produk sanitary ware dan aksesoris perlengkapan 

rumah  pada umumnya hanya menjual barang-barang yang di toko dengan proses 

penjualan manual dalam arti pembeli harus mendatangi toko tersebut atau istilah 

lainnya adalah memesan produk melalui telepon ataupun perpesanan yang ada. 

Toko produk sanitary ware dan aksesoris perlengkapan rumah Online hanya 

menggunakan katalog barang sehingga pembeli dapat mengetahui informasi produk 

atau barang yang dijual. Hal ini memberikan dampak proses manual tetap ada 

sehingga tidak cukup efektif dan memerlukan waktu yang lama. Mitra Home 

Boutique PT Mitra Hutama Bersinar menawarkan kemudahan berbelanja produk 

sanitary ware dan aksesoris perlengkapan rumah dengan platform aplikasi digital 

yang praktis dan mudah digunakan oleh masyarakat. Konsumen dapat membeli 

barang yang dibutuhkan tanpa keluar rumah dan membayarnya tanpa harus datang 

ke toko, kemudian barang yang sudah dibeli akan diantar oleh pihak Mitra Home
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Boutique PT  Mitra Hutama Bersinar atau bisa juga melalui perusahaan jasa kurir 

yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar dipastikan selalu standby pada jam operasional yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan sehingga konsumen mendapatkan pelayanan dan 

membeli produk sanitatry maupun aksesoris perlengkapan rumah yang telah 

tersedia. Selain itu, konsumen juga dapat memilih barang dari daftar barang yang 

ada di Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar dengan membandingkan 

harga serta kualitas yang telah tersedia.  

2. Mobile Marketing 

Mobile marketing bisa dikatakan sebagai strategi pemasaran yang 

menyasar pada pelanggan yang menggunakan perangkat mobile seperti tablet, 

smartphone, dan sebagainya sehingga menjadikan pemasaran dan konten untuk 

platform mobile menjadi sebuah keharusan. Dengan adanya Mobile Marketing 

inilah menjadi salah satu strategi yang akan digunakan dalam meningkatkan 

pelanggan dari Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 

3.   Branding 

Branding dianggap sebagai sebuah pernyataan mengenai siapa (identitas), 

apa yang dilakukan (produk/jasa yang ditawarkan), dan mengenai kenapa suatu 

merek layak dipilih (keistimewaan) sehingga dapat membuat toko lebih diminati 

oleh konsumen. Tujuan utama dari suatu branding untuk dapat mengenalkan brand 

dari perusahaan. Selain itu, branding juga bertujuan untuk dapat membangun citra 

positif dan reputasi dari perusahaan agar selalu dapat dikatakan bagus di mata 

konsumen/pemilik toko. Dengan konsep branding inilah, maka akan diterapkan 
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dalam membangun digital marketing dari Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar. 

Sebuah platform sosial media yang digunakan dalam Branding pada 

perusahaan ini adalah Tiktok dan Instagram. 

a) Tiktok 

Saluran media social untuk Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar adalah Tiktok. Berikut adalah gambar Tiktok yang berhasil dibuat: 

 

 

Gambar 4. 2 Sosial Media Tiktok 

 

Tiktok merupakan saluran sosial media aktif dalam postingan untuk Mitra 

Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar yang berhasil mendapatkan 25 

postingan dan 51 Followers. Penyampaian postingan dalam Tiktok Mitra Home 

Boutique ini berupa edukasi, series, produk, pengenalan produk, give away, dan 

testimony penjualan. Pada gambar 3 adalah halaman dari akun Tiktok Mitra Home 

Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 
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b) Instagram 

 

 

Gambar 4. 3 Sosial Media Instagram 

 

Saluran media sosial untuk Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar adalah Instagram. Instagram adalah saluran yang juga aktif dalam 

postingan untuk Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar yang dilihat dari 

postingan feed sebanyak 6 Feed Instagram, Video Reels Instagram sebanyak 25 

postingan, 1.980 followers, dan 3 following. Penyampaian postingan dalam 

instagram Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar ini berupa edukasi, 

series, produk, pengenalan produk, give away, dan testimoni penjualan. Pada 

Gambar 4.3 adalah halaman dari akun instagram Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar. 
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4. Visual Marketing 

Tidak semua strategi pemasaran dapat memberikan hasil yang positif, 

setiap strategi pemasaran membutuhkan waktu dan beberapa perbaikan sebelum 

memberikan hasil yang diharapkan. Untuk itu, perubahan strategi marketing 

terkadang juga diperlukan agar lebih optimal dan efektif. Visual marketing terbagi 

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu infografis, video, dan branded image. Akan tetapi, 

dalam hal menyampaikan informasi produk dengan menarik, video relatif lebih 

unggul dibandingkan dengan infografis dan branded image. Melalui postingan 

video di Tiktok dan Reels Instagram hingga editing inilah yang akan diterapkan 

dalam membangun digital marketing untuk Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar.  

5. Customer segment 

Proses untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik 

tertentu menjadi salah satu strategi yang akan digunakan. Pembagian segment 

tersebut akan memberikan pemahaman akan konsumen dan memudahkan dalam 

memasarkan produk atau jasa ke masing-masing kelompok secara efektif. Sasaran 

pemilik toko pun dapat meningkat jika pemasaran yang dilakukan pada media 

social Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar dilakukan dengan lancar 

sesuai dengan customer segment yang dijabarkan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4. 1 Customer Segment 

Persona Demografi Alasan Mobile Usage 

Konsumen yang 

membutuhkan 

produk sanitary 

ware dan 

aksesoris 

perlengkapan 

rumah 

25 – 34 tahun 

di Indonesia   

Ingin 

mendapatkan 

kemudahan dalam 

membeli produk 

sanitary ware dan 

aksesoris 

perlengkapan 

rumah tanpa harus 

mendatangi toko 

bangunan secara 

cepat dan tepat 

untuk menghemat 

biaya dan waktu. 

Pengguna 

mobile yang bisa 

diakses dimana 

saja dan kapan 

saja, 

Menemukan 

produk sanitary 

ware dan 

aksesoris 

perlengkapan 

rumah dengan 

cepat, dan Selalu 

terhubung 

dengan internet 

 

 

4.1.4. Implementasi Strategi Digital Marketing 

1. Perancangan Jadwal konten 

Pada tahap awal dalam implementasi strategi marketing perlu 

dilakukannya penjadwalan konten Sosial Media pada Mitra Home Boutique PT 

Mitra Hutama Bersinar. Jadwal dirancang upntuk 1 bulan kedepan, yaitu pada 

bulan Oktober sampai November. Jadwal tersebut dijabarkan pada Tabel 4.2 dan 

Tabel 4.3 di bawah ini. 
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Tabel 4. 2 Perancangan Jadwal Konten  

Bulan Oktober 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

26 27 28 29 30 1 2 

       

3 4 5 6 7 8 9 

       

10 11 12 13 14 15 16 

 Memes Tips Produk Marketplace Introduction Produk 

Belanja 

mudah dari 

rumah 

dengan 

Mitra 

Home 

Boutique! 

Cara cerdas 

pilih kran 

berkualitas 

Tutup 

closet 

tebal 

techplas 

pink 

Mitra Home 

Boutique 

telah hadir di 

Tokopedia 

dan Shopee! 

Mitra Home 

Boutique 

adalah 

pusatnya 

perlengkapa

n sanitary 

ware dan 

aksesoris 

perlengkapa

n rumah 

Produk wastafel 

pvc duffi 

17 18 19 20 21 22 23 

Eksppedis

i 

Edukasi Card Tips Memes Produk  

Terkendal

a biaya 

ongkir 

mahal? 

Tenang 

diMitra 

Home 

Boutique 

kamu bisa 

Penggunaa

n air, sabun 

dan 

handsanitiz

er dengan 

tepat.  

(Peringatan 

Hari Maulid 

Nabi) 

4 Amalan 

Sunnah yang 

wajib kamu 

ketahui 

untuk 

memperingat

Cara 

Menjaga 

kebersiha

n kamar 

mandi 

Jaminan 

barang baru 

jika ada 

kerusakan 

pada barang 

dengan 

persyaratan 

tertentu buat 

kamu! 

Produk Rak 

Handuk RH 

1986 Hitam 
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dapatkan 

ongkir 

yang lebih 

murah! 

i Maulid 

Nabi 

Muhammad 

SAW 

24 25 26 27 28 29 30 

Memes Tips Produk Produk Card Series & 

Give Away 

 

Jenis-jenis 

kran 

beserta 

fungsinya 

Tips 

membersih

kan shower 

yang 

tersumbat 

Tempat 

sabun cair 

duffi single 

201 white 

Kran 

Angsa Per 

Duffi 

Bulat Seri 

2103 

Hari sumpah 

pemuda 

Yang 

mudah 

jangan 

dibikin 

susah 

(Episode 1) 
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Tabel 4. 3 Perancangan Jadwal Konten 

Bulan November 

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

31 1 2 3 4 5 6 

 Series & 

Give Away 

Series & 

Give Away 

Info 

Menarik 

Give Away Produk  

Yang 

Mudah 

Jangan 

dibikin 

Susah 

(Episode 2) 

Yang Mudah 

Jangan 

dibikin Susah 

(Episode 3) 

 

Berita duka 

Vanessa 

Angel 

(Feed 

Instagram) 

Pengumuman 

Give away 

Capstock 5 

Kait Duffi 

1265 Black  

7 8 9 10 11 12 13 

 Produk Produk Produk Memes   

Tutup closet 

tebal 

techplas 

Filter Floor 

Drain Duffi 

Tempat 

Tisu Duffi 

41 

Penerapan 

Quality 

Controls pada 

barang yang 

akan dikirim. 

14 15 16 17 18 19 20 

       

21 22 23 24 25 26 27 

       

28 29 30 31 1 2 3 

       

 

 

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dibuat untuk mempermudah dalam memanfaatkan 

penggunaan digital marketing, waktu promosi tepat menjadi hal yang wajib 

diperhatikan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan ketertarikan Konsumen 

terhadap Minat beli dengan Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 
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Maksud dari waktu yang tepat dimana penggunaan media sosial paling banyak aktif 

pada waktu pagi hari, saat istirahat dan senggang, disitulah kemungkinan tertinggi 

untuk mereka melihat dan melakukan interaksi dengan konten yang diunggah pada 

pukul 07:00 – 09:00 Wib, pukul 12:00 – 14:00, dan pukul 18:00 – 20:00 Wib. 

Selain waktu, hari yang dipilih yaitu Senin – Jum’at dan Sabtu/Minggu 

dilakukan beberapa kali saja karena dengan adanya aktivitas posting konten, maka 

hal ini akan membuat Sosial Media bertambah jangkauannya. Karena semakin 

sering Sosial Media berinterakasi maka jangkauan akan terus bertambah dan 

sebaliknya jika Sosial Media jarang berinteraksi maka untuk meningkatkan 

jangkauan akan lebih susah. 

2. Merancang dan memperbaiki Sistem 

Setelah analisis dan perancangan jadwal konten, langkah selanjutnya 

adalah menerapkan strategi pemasaran dengan media social Tiktok dan Instagram. 

Merancang sistem pada suatu media social Tiktok dan memperbaiki sistem media 

sosial Instagram, seperti: 

a. Merancang atau pembuatan akun Tiktok 

Membuat akun Tiktok yang ditujukan sebagai akun media social kedua 

setelah Instagram milik Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar yang 

penting untuk branding produk sanitary ware dan aksesoris perlengkapan rumah. 

Dilakukannya perancangan ini meliputi pembuatan akun, dan Pembuatan akun 

Seller Tiktok untuk branding Mitra Home Boutique. 



30 

 

 

 

Gambar 4. 4 Pembuatan Akun Tiktok 

 

Gambar 4. 5 Pembuatan Akun Tiktok Seller 

 

3. Perancangan Konten 

Perancangan konten ini terbagi menjadi 2 yaitu pada akun Tiktok dan 

Instagram dengan dibantu acuan jadwal konten yang sudah dirancang sebelumnya. 
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a) Perancangan Konten Tiktok 

Proses perancangan konten Tiktok diawali dengan pengambilan video 

yang menarik, judul yang unik, penyampaian informasi yang jelas, dan penggunaan 

audio musik dengan tepat agar memiliki daya tarik dari pengguna Tiktok. Melalui 

Tiktok, barang atau produk yang dijual bisa dibagikan melalui beberapa teknik 

digital marketing. Berdasarkan hasil 25(dua puluh lima) konten Tiktok yang 

berhasil dibuat terdapat beberapa teknik digital marketing, yaitu promosi, 

testimoni, iklan, give away dan audio musik. Konten Tiktok Mitra Home Boutique 

PT Mitra Hutama Bersinar memiliki kategori tersendiri pada masing-masing video, 

yaitu review produk, pengenalan perusahaan, kelebihan dan kualitas perusahaan, 

tips, testimoni, konten series, peringatan hari besar, iklan, dan give away. 

Perancangan konten Tiktok ini memiliki peningkatan viewers dari pengguna 

Tiktok, hal ini dapat dibuktikan pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. 

 

 

 

Gambar 4. 6 Perancangan Konten 
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Gambar 4. 7 Perancangan Konten 

 

b) Perancangan Konten Reels Instagram 

Perancangan konten Reels pada fitur Instagram ini dibuat dengan 

pengambilan video menarik, judul yang unik, penyampaian informasi yang jelas, 

dan penggunaan audio musik dengan tepat agar memiliki daya tarik dari pengguna 

Tiktok. Berdasarkan 25(dua puluh lima) Konten Reels yang berhasil dibuat, konten 

Reels ini memiliki beberapa teknik digital marketing, yaitu promosi, testimoni, 

iklan, give away dan audio musik untuk menarik minat konsumen dari pengguna 

Tiktok. Perancangan konten Reels Instagram ini memiliki peningkatan viewers dari 

pengguna Instagram, hal ini dapat dibuktikan pada Gambar 4.8 sampai Gambar 

4.11. 
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Gambar 4. 8 Perancangan Konten Reels Instagram 

 

  

Gambar 4. 9 Perancangan Konten Reels Instagram 
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Gambar 4. 10 Perancangan Konten Reels Instagram 

 

Gambar 4. 11 Perancangan Konten Reels Instagram 
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c) Perancangan Konten Feed Instagram 

Perancangan Konten Feed Instagram dimulai dengan menentukan tema 

dan desain konten yang telah ditentukan. Berdasarkan 6(enam) konten yang 

berhasil dibuat terdapat beberapa kategori tema konten yaitu, pengenalan 

perusahaan, tips, trending informasi, dan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Hal 

ini dapat dibuktikan pada Gambar 4.12. Konten Feed Instagram ini dirancang untuk 

memperoleh jangkauan yang lebih luas dan meningkatkan daya tarik pengguna 

Instagram pada Instagram Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 

 

 

Gambar 4. 12 Perancangan Konten Feed Instagram 

b. Menambahkan produk pada Tiktok Seller 

Penambahan produk ini dilakukan pada akun Tiktok Seller untuk 

memudahkan para konsumen agar lebih detail dalam mendapatkan informasi 

produk yang akan dibeli melalui sosial media Tiktok. Informasi produk ini berupa 

keterangan kategori barang, gambar barang, nama barang, warna barang, kualitas 

barang, stok barang, harga barang sampai dengan pengiriman barang. Hal ini 
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disebabkan karena sebagian besar pengguna Tiktok sudah pasti akan mengecek 

terlebih dahulu detail barang yang akan dibeli. 

 

 

Gambar 4. 13 Menambahkan Produk pada Tiktok Seller 

c. Memperbaiki bio Instagram 

Menciptakan bio profil Insatgram dapat dikatakan sebagai salah satu hal 

yang cukup penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

pengguna instagram sudah pasti akan membuka halaman profil Instagram 

perusahaan terlebih dahulu sebelum mereka melihat postingan pada akun Instagram 

Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 

Penggunaan akun instagram menjadi hal yang sangat penting untuk 

branding Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar agar mudah diketahui 

dan memiliki jangkauan yang luas. 
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Gambar 4. 14 Perbaikan Bio Instagram 

4. Internet Advertising(iklan melalui internet) 

Periklanan adalah bentuk promosi satu arah yang dibayar oleh pemasar. 

Media yang digunakan oleh Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar 

dalam mengiklankan produknya melalui Tiktok dengan menampilkan iklan ke 

dalam media sosial Tiktok. Publikasi yang telah dilakukan yaitu dengan membuat 

Video konten yang ditujukan pada konsumen yang membutuhkan barang sanitary 

ware dan aksesoris perlengkapan rumah, lebih tepatnya membahas tentang produk 

rak handuk multifungsi yang bisa digunakan untuk merapikan handuk, kain serbet 

dan pakaian kotor. Selain itu, dalam penyampaian iklan ini juga dijelaskan kualitas 

rak handuk dari Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar yang akan 

didapatkan konsumen yaitu memiliki model yang fleksibel, tidak memakan tempat 

dan mudah diletakkan dimana saja. 
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Gambar 4. 15 Konten Internet Advertising 

5. Copywriting 

Dalam dunia online marketing penghubung antara dan pembeli adalah 

melalui media tulisan, gambar dan video. Jika dalam dunia nyata semua ini 

dikerjakan oleh seorang sales marketing yang menawarkan langsung kepada calon 

konsumen. Tetapi dalam dunia online marketing peran seorang sales tersebut 

digantikan oleh copywriting. Copywriting adalah salah satu teknik seni penulisan 

dan tujuannya untuk mendapatkan respon dari pembacanya. 
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Gambar 4. 16 Copywriting Instagram 

 

Gambar 4. 17 Copywriting Tiktok 
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4.1.5. Pengukuran dan Evaluasi Strategi Digital Marketing 

1. Analisis Tiktok dan Instagram 

a. Analisis Tiktok 

 
Gambar 4. 18 Keterlibatan Analisis Tiktok 

Berdasarkan Gambar 4.18 Keterlibatan Pengguna dapat disimpulkan 

dalam satu bulan konten yang di publish telah dijangkau oleh pengguna Tiktok 

melalui tayangan video sebanyak 6.640(enam ribu enam ratus empat puluh rupiah). 

Tiktok ini memiliki kunjungan profil sebanyak 58(lima puluh delapan) pengguna 

dalam 28(dua puluh delapan) hari. Terdapat 6(enam) interaksi dari pengguna Tiktok 

berupa komentar, dan konten yang telah dipublish Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar telah dibagikan sebanyak 92(sembilan puluh dua) oleh pengguna 

Tiktok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa perancangan Sosial Media 

pada Tiktok memiliki pengaruh yang besar pada branding saat ini, dikarenakan 

kemudahan untuk mengakses segala informasi. 
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Gambar 4. 19 Pengikut Tiktok 

 

Gambar 4. 20 Pengikut Tiktok 

Pada Gambar 4.20 pengikut Tiktok terdapat informasi mengenai jumlah 

pengikut Tiktok dari mulai awal pembuatan akun sampai satu bulan setelah 

dilakukannya Kerja Praktik mengalami peningkatan yaitu sejumlah 51(lima puluh 

satu) pengikut pengguna Tiktok  
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b. Tiktok Seller 

 

Gambar 4. 21 Trending Tiktok Seller 

Pada gambar Trending Tiktok terdapat informasi selama awal pembuatan 

akun sampai satu bulan setelah selesai Kerja Praktik mengenai jumlah pendapatan 

sebesar Rp 71.124(tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), Tiktok 

seller ini mendapatkan Product View atau kunjungan produk dari pengguna Tiktok 

sebanyak 4.013(empat ribu tiga belas), Selain itu Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar juga memiliki Product Reach atau bisa disebut jangkuan produk 

yang dilihat oleh pengguna Tiktok secara detail sebanyak 514(lima ratus empat 

belas).  

Terdapat 1(satu) pembeli yang sudah mulai berhasil membeli produk 

melalui Tiktok sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna Tiktok sudah mulai 

memiliki daya tarik untuk membeli produk Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar. Hal ini bisa dijadikan acuan untuk kedepannya oleh perusahaan untuk 
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menggunakan media social Tiktok sebagai media promosi maupun branding untuk 

meningkatkan penjualannya. 

 

Gambar 4. 22 Transaksi Tiktok Seller 

Pada hari terakhir Kerja Praktik Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar berhasil mendapatkan 1(satu) konsumen dari pengguna Tiktok setelah 

mencoba melakukan branding selama satu bulan pada Tiktok. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam melakukan strategi branding untuk promosi produk 

yang akan dijual. 

c. Activity Instagram 

 

Gambar 4. 23 Activity Instagram 
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Berdasarkan Gambar 4.23 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam satu 

bulan konten yang dipublish telah dijangkau pengguna instagram sebanyak 

40.963(empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga). Instagram ini dikunjungi  

sebanyak 3.045(tiga ribu empat lima) pengguna dalam waktu 30(Tiga Puluh) hari. 

Terdapat 5(Lima) orang berhasil melakukan klik link pada bio Instagram yang 

terhubung dengan akun shopee, tokopedia, dan WhatsApp. Dari Gambar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perancangan Sosial Media pada Instagram berpengaruh 

besar pada saat ini, dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses segala 

informasi. 

 

  

Gambar 4. 24 Followers Instagram 

Hasil dari perancangan konten Instagram Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar selama 1(satu) bulan dapat diketahui pada gambar di atas bahwa 

pengikut dari Instagram bertambah dari 11(sebelas) bertambah menjadi 

1992(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), pengikut tersebut 54,1%(lima 

puluh empat koma satu) kategori gender perempuan , dan pada kategori gender 

perempuan 45,9%(empat puluh lima koma sembilan). Presentase yang didapatkan 
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jika dirata-rata, rentan usia pengikut instagram yaitu 18(delapan belas)-34(tiga 

puluh empat)) tahun, yang sebagian berdomisili di Kota Tangerang, Depok, Jakarta, 

Purwakarta, Surabaya. 

 

 

Gambar 4. 25 Account Reach Instagram 

 

d. Internet Advertising (iklan melalui internet) 

 

 

Gambar 4. 26 Internet Adverstising 
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Berdasarkan hasil dari implementasi iklan yang telah dibuat yaitu pada 

tanggal 23 Oktober 2021 dapat disimpulkan bahwa jangkauan pemirsa sebanyak 

2.000,4(dua ribu koma empat) pengguna, dan pengguna Tiktok yang melakukan 

klik produk untuk melihat informasi pada produk meningkat drastis yaitu 

461(empat ratus enam puluh satu). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengguna 

Tiktok sudah mulai tertarik pada produk Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama 

Bersinar.  

 

 

Gambar 4. 27 Gender Internet Advertising 

 

Kinerja pada iklan yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar di atas, 

dan dapat disimpulkan bahwa jangkauan konten iklan tersebut mencapai 2.004(dua 

ribu empat) yang melihat video tersebut secara penuh, jumlah pengguna yang klik 

tautan iklan produk sebanyak 461(empat ratus enam) orang. Selain itu hasil dari 

pengguna Tiktok yang melakukan tanggapan berupa like pada iklan sebesar 32(tiga 

puluh dua) orang. Gender pengguna tiktok yang telah menjangkau iklan ini yaitu 

11%(sebelas) laki-laki dan 89%(delapan puluh sembilan) perempuan. Hal ini 

didominasi oleh usia 18(delapan belas) sampai 44(empat puluh empat) tahun. 
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4.1.6. Hasil Pengukuran dan Evaluasi Strategi Digital Marketing 

Hasil dari pengukuran dan evaluasi strategi digital Marketing pada 

Instagram dan Tiktok dapat disimpulkan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. 4 Pengukuran dan Evaluasi Strategi Digital Marketing 

Keterangan Instagram Tiktok 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

Jangkauan 0 40.963 0 6.640 

Kunjungan Profile 0 3.045 0 58 

Mengikuti 3 3 0 0 

Pengikut 11 1992 0 51 

Menyukai 0 45 0 161 

 

Hasil analisis dan perancangan internet advertising yang telah dilakukan yaitu iklan 

pada sosial media Tiktok dapat disimpulkan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Internet Advertising 

Iklan Tiktok 

Keterangan Jumlah 

Jangkauan Iklan 2.004 

Klik Detail Produk  461 

Like Konten Iklan 32 
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 Analisis dan perancangan Sosial Media marketing yang telah dilakukan 

mengakibatkan banyaknya pengaruh positif yang terjadi pada marketplace Mitra 

Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. Sasaran penjaringan konsumen 

dikatakan berhasil, dan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini yang merupakan data 

produk yang berhasil terjual karena adanya Sosial Media marketing. 

 

Tabel 4. 6 Sasaran Penjaringan Konsumen 

 

No Nama Produk Nama Pembeli Sosial 

Media 

1. Kran Angsa Per Duffi 

Engkol 2015 

Bukupanduansoal, 

Yogyakarta 

Tiktok 

2. Tutup Closet Techplas 

Tipis Ivory 

Hendra Saputra, Jawa Timur Tokopedia 

3. Plangset Kaca Duffi 

Single  

Hervid, Jawa Timur Tokopedia 

4. Saringan Got Ss Igm  Bono Dirosuseno, Jawa 

Timur 

Tokopedia 

5 Tempat Tissue Duffi 41 - 

Putih 

Reni Irawati, Jawa Timur Tokopedia 

6 Kran Shower T Duffi 

Baling 5101 

Purwanto P, Jawa Timur Tokopedia 

7 Tempat Tissue Duffi 41 - 

Hitam 

Syaiful, Jawa Timur Tokopedia 
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Berdasarkan hasil pengukuran pada tiga tabel di atas, maka kesimpulan 

yang didapatkan yaitu bahwasannya penggunaan Sosial Media marketing dalam 

kegiatan bisnis merupakan pilihan yang tepat bagi Mitra Home Boutique PT Mitra 

Hutama Bersinar pada era digital saat ini, terutama saat kondisi pandemi yang 

mana pemasaran secara offline mengalami penurunan. Dengan adanya promosi 

melalui Sosial Media, hal ini dapat meningkatkan ketertarikan para konsumen 

untuk membeli produk sanitary ware dan aksesoris perlengkapan rumah pada Mitra 

Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. Penggunaan Sosial Media marketing 

pada Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar akan selalu menjadi lebih 

efektif dan harus tetap dijaga dengan melakukan pengawasan atas evaluasi respon 

pengguna pada Sosial Media.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil “ Perancangan sosial media marketing pada Mitra Home 

Boutique PT Mitra Hutama Bersinar “ dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial 

media yaitu sebagai berikut : 

1. Proses perancangan promosi melalui media Tiktok dan Instagram pada Mitra 

Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar dapat meningkatkan jumlah 

pengguna yang mengikuti sosial media milik perusahaan serta dapat 

meningkatkan branding pada pengguna Tiktok dan Instagram. Dengan 

banyaknya pengguna sosial media yang mengikuti akun Tiktok dan Instagram 

perusahaan dapat memudahkan para pengguna maupun konsumen dalam 

berbelanja dan memiliki produk sanitary ware dan aksesoris perlengkapan 

rumah sesuai keinginannya. Hal ini dibuktikan dengan yang sebelumnya belum 

ada pelanggan dari sosial media, setelah dilakukannya analisis dan perancangan 

sosial media marketing ini berhasil mendapatkan pelanggan dari Tiktok 

sejumlah 1 (satu) dan Pengguna Instagram yang mengunjungi link marketplace 

sebanyak 5 (lima) sehingga berpengaruh pada penjualan selama satu bulan dari 

Tokopedia sebanyak 5 (lima). 

2. Konsep dalam perancangan sosial media marketing melalui media Tiktok dan 

Instagram dapat meningkatkan daya tarik yang merupakan kunci utama Mitra 

Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar dalam mempromosikan pelayanan 

dan produknya pada media social Tiktok dan Instagram untuk menarik minat 
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konsumen. Hal ini dibuktikan dengan jangkauan sosial media yang meningkat 

drastis dari tidak adanya jangkauan sama sekali menjadi 40.963 (empat puluh 

ribu sembilan ratus enam puluh tiga) jangkauan pada Instagram dan Tiktok 

menjadi 6.640 (enam ribu enam ratus empat puluh) jangkauan. Jangkauan yang 

semakin meningkat besar dapat mempengaruhi konsumen dan meningkatkan 

pendapatan Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. 

3. Media sosial yang digunakan dalam perancangan ini disesuaikan dengan target 

pasar dan keefektifan dalam menyampaikan informasi. Evaluasi hasil Kerja 

Praktik ini mengalami kenaikan, dan dapat dikatakan bahwa Tiktok dan 

Instagram sangat efektif dan efisien untuk melakukan promosi karena mudah 

mengedukasi dan meningkatkan daya tarik viewers kepada Mitra Home 

Boutique PT Mitra Hutama Bersinar. Hal ini dibuktikan dari viewers dan 

pengikut Tiktok dan Instagram yang terus bertambah. 

 

5.2. Saran 

1. Diharapkan Mitra Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar harus tetap 

menjaga kepercayaan konsumen dengan membuat konten yang menarik dan 

promosi penjualan untuk meningkatkan citra pada produk serta membantu 

konsumen agar lebih tertarik dalam melakukan pembelian. 

2. Usulan dan saran untuk strategi konten marketing pada sosial media Mitra 

Home Boutique PT Mitra Hutama Bersinar adalah perencanaan budget untuk 

kebutuhan biaya iklan dan properti yang mendukung pembuatan konten serta 

diusulkan untuk menambah sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

pembuatan konten dikarenakan proses pembuatan konten yang membutuhkan 

sumber daya baik berupa manusia, properti serta ide
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