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ABSTRAK

Teknologi informasi serta komunikasi kala ini berkembang dengan sangat pesat dan

semakin  maju.  Pemasaran  yang  dahulu  dilakukan  secara  klasik  kini  beralih  menjadi

pemasaran  modern  yang  saat  ini  dikenal  dengan  digital  marketing.  Untuk  mencapai

pangsa pasar dalam meningkatkan penjualan serta profit diperlukan strategi pemasaran

dan media yang tepat untuk digunakan, yakni dengan penggunaan media sosial. Penulisan

artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh pengoptimalan  digital

marketing melalui pemanafaatan media sosial secara maksimal dalam pencapaian profit

UKM  Gyftic  Fashion.  Metode  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  dengan

pengumpulan data dan analisis  data.  Penerapan optimalisasi  digital  marketing melalui

media  sosial  sangat  diperlukan dalam segi  pemasaran dan menjalin hubungan dengan

customer yang lebih efektif sehingga memberikan pengaruh terhadap hasil  profit  serta

mendukung program social distancing pada masa pandemi Covid-19. Dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas pengoptimalisasian  digitial marketing Gyftic Fashion melakukan

evaluasi secara bertahap dan melakukan perbandingan untuk hasil yang maksimal. Hasil

penelitian  menunjukkan  bahwa  pengoptimalan  digital  marketing melalui  pemanfaatan

media sosial sangat berpengaruh terhadap pencapaian profit UKM Gyftic Fashion.

Kata Kunci: Optimalisasi, Digital Marketing, Media Sosial, Profit.

LATAR BELAKANG

Saat  ini  Indonesia  telah  memasuki

era 4.0 dimana hampir seluruh kegiatan

sosialisasi,  pembelajaran,  pemasaran,

informasi,  dan  lain  sebagainya

menggunakan sarana digital.  Seseorang

pasti  akan  mengikuti  perkembangan

tersebut  agar  tidak  tertinggal.  Dengan

adanya  perkembangan  tersebut  dapat

dimanfaatkan  oleh  para  pengusaha

dalam  menjalankan  suatu  usahanya.

Para  pengusaha  yang  dulunya

menggunakan  tren  klasik  kini  mulai

beralih  ke  tren  modern  yang  saat  ini
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dikenal  dengan  digital  marketing.

Keuntungan  yang  didapat  apabila

mengoptimalkan  digital  marketing saat

ini  yakni  mempermudah  jangkauan

konsumen, mempermudah dengan mitra

bisnis, pemasaran online, serta hal – hal

yang berkaitan dengan transaksi seperti

transfer  dana  secara  elektronik,

pemesanan  melalui  online,  dan  lain

sebagainya.  Dalam  perkembangannya

digital  marketing dikala  ini  dicoba

dengan metode  memproduksi  konten –

konten  yang  bisa  mewakili  brand

ataupun  industri  secara  menarik  serta

tingkatkan benefit  sesuatu produk yang

ditawarkan.  Seperti  misalnya  para

internet marketer,  blogger,  vlogger,

serta  marketplace semakin  mempunyai

tempat  dimata  para  konsumen  yang

sedang mencari produk tertentu.

Dalam mendukung kegiatan tersebut

dengan  mengandalkan  gadget serta

koneksi  internet,  dan  komunikasi  dan

pelayanan  yang  baik  dalam  membalas

pertanyaan  konsumen,  para  pengusaha

berhasil meraih omset jutaan kurang dari

satu  minggu,  dengan  memanfaatkan

marketplace dan  media  sosial  seperti

Instagram yang  dilanjutkan  ke

Whatsapp.  Oleh karena itu untuk dapat

mencapai  pangsa  pasar  sehingga  dapat

meningkatkan  penjualan  dan  perolehan

profit diperlukan strategi pemasaran dan

media  yang  tepat  seperti  Facebook,

Instagram, Whatsapp, Line, Shopee, dan

lain sebagainya.

Berdasarkan  alasan  diatas  penulis

tertarik  melakukan  penelitian  apakah

optimalisasi  digital  marketing  melalui

media  sosial  memberikan  pengaruh

terhadap  pencapaian  profit  Gyftic

Fashion pada masa pandemi Covid-19.

RUMUSAN MASALAH

Terkait dengan latar belakang diatas,

terdapat rumusan masalah yaitu apakah

optimalisasi  digital  marketing melalui

pemanfaatan  media  sosial  dapat

berpengaruh terhadap pencapaian profit

Gyftic Fashion.

TUJUAN

Berdasarkan  rumusan  masalah

diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk

mengetahui  pengaruh  pengoptimalan

digital  marketing melalui  pemanfaatan

media  sosial  sehingga  mencapai  profit

Gyftic Fashion.

TINJAUAN PUSTAKA

Optimalisasi

Optimalisasi  merupakan  dimensi

atau  pengukuran  yang  menimbulkan

tercapainya  tujuan  apabila  dilihat  dari

segi usaha. Secara universal optimalisasi

merupakan  pencarian  nilai  terbaik  dari

fungsi  yang  diberikan  dalam  suatu

konteks.  (Winardi,  1996).  Optimalisasi
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bisa  pula  dimaksud  bagaikan  dimensi

dimana seluruh kebutuhan bisa dipadati

lewat  aktivitas  –  aktivitas  yang

dilaksanakan.  Optimalisasi  merupakan

hasil  yang ingin  dicapai  sesuai  dengan

yang  diharapkan  yang  maksudnya

pencapaian  hasil  sesuai  harapan  secara

efisien serta efektif. (Ali, 2014). Tujuan

akhir  dari  seluruh  keputusan  tersebut

adalah  meminimalkan  upaya  yang

dibutuhkan  serta  manfaat  yang

dikehendaki.  Berdasarkan  penjabaran

tersebut  dapat  diketahui  bahwa

optimalisasi  dapat  diwujudkan  jika

pewujudannya secara efektif dan efisien.

Optimalisasi  bermanfaat  untuk

mengidentifikasi  tujuan,  mengatasi

kendala, pemecahan masalah yang dapat

diandalkan,  serta  pengambilan

keputusan yang lebih cepat.

Terdapat 3 elemen optimalisasi yang

diidentifikasi,  yaitu  tujuan,  alternatif

keputusan,  serta  sumber  daya  yang

dibatasi. Berikut penjelasannya :

1. Tujuan

Tujuan  dapat  berupa  maksimisasi

ataupun  minimisasi.  Wujud

maksimisasi  digunakan  bila  tujuan

pengoptimalan berhubungan dengan

keuntungan,  penerimaan,  serta

sejenisnya.  Wujud  minimisasi

hendak  diseleksi  bila  tujuan

pengoptimalan berhubungan dengan

upah, waktu, jarak, serta sejenisnya.

Penentuan tujuan wajib mencermati

apa  yang  diminimumkan  atau

maksimumkan.

2. Alternatif keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan

pada  sebagian  opsi  buat  mencapai

tujuan  yang  diresmikan.  Alternatif

keputusan  yang  ada  pastinya

alternatif  yang  memakai

sumberdaya terbatas  yang dipunyai

pengambil  keputusan.  Alternatif

keputusan  ialah  kegiatan  ataupun

aktivitas  yang  dicoba  untuk

menggapai tujuan.

3. Sumber daya yang dibatasi

Sumber  daya  adalah  pengorbanan

yang wajib dicoba untuk mencapai

tujuan  yang  diresmikan.

Ketersediaan  sumber  daya  ini

terbatas.  Keterlibatan  ini  yang

menyebabkan  dibutuhkanya  proses

optimalisasi. 

Digital Marketing

Internet adalah jaringan komunikasi

global  yang  menghubungkan  seluruh

komputer  di  seluruh  dunia  meskipun

dengan  perbedaan  mesin  serta  sistem

operasi. (Ahmadi dan Hermawan, 2013).

Dengan  adanya  internet  selain  untuk

menghubungkan  komunikasi  global,

internet  juga bermanfaat sebagai  media

informasi,  sarana  bisnis,  serta  hiburan.

Keuntungan dari internet dapat disingkat

menjadi istilah 6C, yakni :
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1. Cost Reduction / pengurangan biaya,

dalam  hal  ini  berupa  pengurangan

media promosi cetak seperti  brosur

serta mengurangi tenaga kerja untuk

melakukan penjualan dan pemsaran

yang  dapat  ditangani  operator

melalui telepon.

2. Capability /  kapabilitas,  internet

menyediakan  peluang  baru  untuk

melakukan  pemsaran  produk  dan

jasa kepada pasar yang baru.

3. Competitive  Advantage /

keunggulan  kompetitif,  apabila

sebuah perusahaan memperkenalkan

kemampuan  baru  sebelum

pesaingnya,  maka  akan

mendapatkan  keuntungan  hingga

pesaingnya  memiliki  kemampuan

yang sama.

4. Communication  Improvement /

menaikkan  komunikasi

menggunakan  pelanggan,  rekan

kerja, supplier, dan distributor.

5. Control /  alat  kontrol,  penggunaan

internet  menjadi  pelacak yang baik

untuk  melihat  perilaku  konsumen

dan  tingkat  pelayanan  yang

diberikan  perusahaan  kepada

pelanggan.

6. Customer  Service  Improvement /

meningkatkan pelayanan pelanggan,

diantaranya  karena  penerapan  data

yang  saling  terhubung  melalui

internet  dengan  perusahaan.

(Chaffey et eal, 2000).

Dengan  adanya  internet,  bisnis

didunia  mengembangkan  inovasinya

penjualan menjadi belanja online (online

shopping).  Belanja  online merupakan

aktivitas  pembelian  produk  baik  benda

maupun  jasa  melalui  media  internet.

Aktivitas  belanja  online  meliputi

aktivitas  Business  to  Business  ataupun

Business  to  Customers.  Kedua  perihal

tersebut silih berkaitan sebab pembelian

digunakan oleh konsumen sendiri  tidak

dijual  kembali.  (Turban  et  al  dalam

Katawetawaraks, 2014).

Teknologi kian berkembang sampai

hingga  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.

Dengan  begitu,  semua  rakyat  bisa

memanfaatkan  teknologi  ke  semua

banyak sekali bidang, galat satunya ialah

bisnis.  Saat  ini  telah memasuki  era  yg

modern.  Era  dimana  hampir  semua

penduduk  pada  banyak  sekali  belahan

global  kerap  memanfaatkan  teknologi

buat  menyelesaikan  kebutuhannya.

Berkat  hadirnya  teknologi,  maka

lahirlah pula platform digital yang bisa

dipakai menjadi ladang penghasil uang.

Pemanfaatan teknologi digital inilah yg

dinamakan  menggunakan  Digital

Marketing.

E-marketing merupakan  perubahan

dari  pemasaran  yang  dulunya

menggunakan  cara  klasik  menjadi
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pemasaran  modern  atau  digital

marketing. Digital marketing merupakan

kegiatan  pemasaran  yang  mempunyai

jangkauan  lebih  luas  sebab  merujuk

pada media digital seperti  web,  e-mail,

media  nirkabel,  dan  mencakup

pengelolaan dan pelanggan digital, serta

bagaimana internet bisa dipakai bersama

dengan media klasik guna mendapatkan

dan  memberikan  pelayanan  kepada

pelanggan. (Chaffey dan Mayer, 2009).

Digital marketing  dapat menunjang

perusahaan dalam mempromosikan serta

memasarkan  produk  atau  jasa  serta

membuka  pasar  –  pasar  baru  yang

sebelumnya  tertutup  dikarenakan

keterbatasan waktu, cara berkomunikasi,

dan jarak. (Siswanto, 2015). 

Kegiatan  marketing  termasuk

branding  yang  menggunakan  aneka

macam  media  berbasis  web  misalnya

blog, web site, e-mail, adwords, ataupun

jejaring  sosial.  (Ridwan,  2009).

Penggunaan  internet  serta  penggunaan

teknologi  interaktif  lain  sebagai

penghubung  dialog  antara  perusahaan

dan konsumen yang telah teridentifikasi.

(Coviello, 2001).

Menurut  Strauss  dan  Frost  (2014)

terdapat tujuh tahapan yang berpengaruh

dalam  pembentukan  e-marketing yaitu

analisis  situasi,  strategi  perencanaan  e-

marketing,  tujuan,  strategi  e-marketing,

rencana  pelaksanaan,  anggaran,  dan

rencana  evaluasi.  Berikut  ini

penjelasannya :

1. Analisis situasi

Tahapan  pertama  merupakan  awal

dari  konsep  bisnis  dengan

melakukan  analisis  SWOT

(Strenght, Weakness, Opportunities,

Threats).  Analisa  tersebut  sangat

membantu  kita  dalam  menganalisa

situasi  pasar  karena  kita  dapat

mengetahui  kekuatan,  kelemahan,

peluang,  dan  ancaman  yang  ada.

SWOT sebagai strategi yang paling

tepat  dalam  evaluasi  perusahaan

maupun UMKM.

2. Strategi  perencanaan  marketing

online

Terdapat  tujuh  langkah yang harus

kita  lakukan  dalam  evaluasi  dan

analisa  pasar  yakni  identifikasi

kebutuhan  konsumen,  identifikasi

pangsa  pasar,  menghitung

keuntungan,  kemampuan  SDM

perusahaan  dalam  pemasaran  dan

penawaran  kepada  konsumen,

penilaian  terhadap  pasar  dengan

adanya  perkembangan  teknologi,

adanya  peluang  yang  nyata,  serta

peluang tersebut yang menjadi daya

tarik  konsumen  pada  produk  yang

kita miliki.

3. Tujuan marketing online

Penerapan pemasaran secara  online

bertujuan untuk meningkatkan profit
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penjualan, mengetahui pangsa pasar,

pengenalan  merk,  meningkatkan

kepuasan  konsumen,  memperbaiki

manajemen  dan  organisasi,  serta

mengoptimalkan persediaan.

4. Strategi marketing online

Strategi marketing online mencakup

strategi mengenai 4P dan hubungan

manajemen  untuk  mencapai  tujuan

rencana mengenai product (produk),

price (harga),  place (saluran

distribusi),  dan  promotion

(promosi).

5. Rencana pelaksanaan

Pada  tahap  ini  perusahaan  atau

UKM  memutuskan  bagaimana

untuk  mencapai  tujuan  melalui

startegi  yang  efektif  dan  kreatif.

Pemasar  menentukan  bauran

pemasaran  4P,  taktik  manajemen

dan  taktik  lain  sehingga  mencapai

tujuan  rencana  serta  menyusun

rencana  pelaksanaan.  Perusahaan

juga  memeriksa  untuk  memastikan

organisasi  pemasaran yang tepat  di

tempat  pelaksanaan  yakni  staf,

struktur  departemen,  penyedia

layanan  aplikasi.  Internet  telah

mengubah  tempat  pertukaran  dari

marketplace muka ke muka menjadi

marketspace layar ke muka.

Perbedaan  utamanya  yakni  bahwa

sifat  interaksi  pertukaran  kini

ditengahi  oleh  interface teknologi.

Terdapat  berbagai  elemen  dalam

mendesain situs  web,  yaitu  context

(konteks  dari  situs  mencerminkan

nilai  keindahan  dan  kegunaan  dari

situs tersebut), content (konten yang

merupakan semua objek digital yang

terdapat  dalam  sebuah  web  baik

dalam bentuk audio, video, maupun

teks),  community (komunitas

merupakan  ikatan  hubungan  yang

terjadi  antara  sesama  pengunjung

dari  sebuah  website karena  adanya

kesamaan  minat  atau  hobi),

customization (kustomisasi

merupakan kemampuan situs untuk

memodifikasi dirinya sesuai dengan

keinginan  penggunanya),

communication (komunikasi  antara

perusahaan  dengan  pelanggan,

terdiri  dari  broadcast),  connection

(kemampuan  sebuah  website untuk

berpindah  dari  sebuah  website ke

website lainnya),  dan  commerce

(merupakan  fitur  dari  customer

interface yang mendukung berbagai

aspek  dari  transaksi  perdagangan

dan  memiliki  dimensi  seperti

registration,  shopping,  order

tracking, dan delivery option).

6. Anggaran dana

Perencanaan  strategis  digunakan

untuk  mengidentifikasi  hasil  yang

diharapkan  dari  suatu  investasi.

Selama  pengaplikasian  rencana,
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pemasar  akan  terus  memantau

pendapatan aktual serta biaya untuk

melihat hasil  yang dicapai.  Melalui

internet  kita  dapat  memantau  hasil

karena catatan teknologi pegunjung

setiap klik.

7. Rencana evaluasi

Keberhasilan  pelaksanaan

perencanaan e-marketing tergantung

pada evaluasi yang terus – menerus.

Jenis penilaian ini tergantung dalam

tujuan  rencana.  Untuk  menentukan

hasil  pemasarannya,  perusahaan

dapat  hasil  yang  seimbang  untuk

mengukur  kesuksesan  dalam  e-

marketing.

Media Sosial

Media  sosial  merupakan  sarana

yang  dipakai  masyarakat  guna

berkomunikasi  satu  sama  lain

menggunakan  cara  menciptakan,

berbagi,  dan  bertukar  keterangan  serta

gagasan  pada  sebuah  jaringan  virtual.

(Mc Graw Dictionary).

Interaksi sosial melalui media sosial

saat  ini  digunakan  sebagai  publikasi

informasi sehingga mempermudah akses

seseorang.  (Sarwono  dan  Prohartono,

2012).   Media  sosial  berperan  sebagai

alat bantu, tempat,  dan pelayanan yang

memungkinkan  setiap  orang  untuk

menemukan,  membaca,  berkomunikasi,

serta  membagikan  suatu  informasi

kepada  banyak  orang.  Dalam  media

sosial pembicaraan bisa dihasilkan untuk

dipromosikan  dan  menghasilkan

pendapatan.

Masyarakat  dapat  terhubung secara

online baik dalam urusan pribadi, sosial,

politik,  maupun bisnis.  Dengan adanya

sosial media pengusaha dapat merasakan

kemudahan  dalam  menjalin  hubungan

dengan konsumen dan relasi baik secara

individu  maupun  kelompok.

Karakteristik  media  sosial  terdiri  atas

interaksi  dan  konektivitas  seperti

Facebook,  Instagram,  Whatsapp,  dan

Twitter.  Serta ada yang bersifat pribadi

seperti Gmail, Yahoo, dan sebagainya.

Sosialisasi startegi digital marketing

dalam bentuk pemanfaatan media umum

sangatlah krusial karena dapat memberi

pengetahuan pada para  pelaku UMKM

mengenai  cara  juga  tahapan  pada

memperluas jaringan konsumen melalui

pemanfaatan  media  sosial  dalam

memasarkan  produknya  sebagai

akibatnya dapat  menaikkan keunggulan

bersaing  bagi  UMKM  itu  sendiri.

Perubahan  sikap  pemasaran  dari

konvensional ke digital tidak diimbangi

oleh  keberadaan  pelaku  UMKM  yang

memakai  digital  marketing,  padahal

UMKM  dipercaya  mampu  memacu

perekonomian  Indonesia.  Pemanfaatan

konsep  pemasaran  berbasis  teknologi

digital  menjadi  asa  bagi  UMKM  buat

berkembang  sebagai  sentra  kekuatan
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ekonomi. UMKM dapat memakai media

umum menjadi sarana digital marketing.

Profit

Rentabilitas atau profitability artinya

memberikan  kemampuan  perusahaan

guna  membentuk  laba  selama  periode

eksklusif. Rentabilitas suatu perusahaan

diukur  menggunakan  kesuksesan

perusahaan  serta  kemampuan

menggunakan  aktivanya  secara

produktif,  dengan demikian  rentabilitas

suatu perusahaan bisa diketahui dengan

memperbandingkan antara untung yang

diperoleh  pada  suatu  periode  dengan

jumlah  aktiva  atau  jumlah  modal

perusahaan tadi. (Munawir, 2014:33).

Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah

kemampuan  perusahaan  dalam

mendapatkan laba pada periode tertentu

dengan  modal  milik  perusahaan.

Manfaat  yang  dapat  diberikan  dengan

mengetahui rasio profitabilitas adalah :

1. Mengetahui  besarnya  taraf  untung

yang diperoleh perusahaan pada satu

periode.

2. Mengetahui  posisi  untung

perusahaan  tahun  sebelumnya

menggunakan  perbandingan  tahun

sekarang.

3. Mengetahui pertumbuhan profit dari

waktu ke waktu.

4. Mengetahui  laba  bersih  sesudah

pajak menggunakan modal sendiri.

5. Mengetahui  produktivitas  berasal

dari  semua  dana  perusahaan  yang

digunakan  baik  modal  pinjaman

maupun modal sendiri.

Berikut  ini  faktor  –  faktor  yang  dapat

mempengaruhi  profitabilitas  sebuah

perusahaan, yaitu :

1. Jenis perusahaan

Profitabilitas  perusahaan  akan

sangat  bergantung  di  jenis

perusahaan,  Jika  perusahaan

menjual  barang konsumsi atau jasa

umumnya  akan  mempunyai  laba

yang  stabil  dibandingkan

menggunakan  perusahaan  yang

menghasilkan  barang  -  barang

modal.

2. Umur perusahaan

Sebuah perusahaan yang telah lama

berdiri  akan  lebih  stabil  Jika

dibandingkan  dengan  perusahaan

yang baru berdiri. Umur perusahaan

ini  merupakan  umur  semenjak

berdirinya  perusahaan  hingga

perusahaan  tersebut  masih  bisa

menjalankan operasinya.

3. Skala perusahaan

Jika skala ekonomi perusahaan lebih

tinggi,  berarti  perusahaan  bisa

membuat produk dengan porto yang

rendah. tingkat porto rendah tersebut

merupakan  cara  buat  memperoleh

untung yang diinginkan.

4. Harga produksi
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Perusahaan yang biaya produksinya

cukup lebih murah akan mempunyai

laba  yang  lebih  baik  dan  stabil

daripada  perusahaan  yang  biaya

produksinya tinggi.

5. Tempat asal bisnis

Perusahaan yang bahan produksinya

dibeli  atas  dasar  kebiasaan  akan

memperoleh  kebutuhan lebih  stabil

dari di non habitual basis.

6. Produk yang didapatkan

Perusahaan yang bahan produksinya

bekerjasama  dengan  kebutuhan

pokok  biasanya  penghasilan

perusahaan tersebut akan lebih stabil

daripada  perusahaan  yang

memproduksi barang modal.

Dengan  adanya  pengoptimalan

penggunaan  digital  marketing  akan

menekan biaya pemasaran konvensional.

Sebelumnya,  melakukan  promosi

produk  melalui  pemasaran

konvensional,  seperti  televisi,  koran,

majalah,  hingga  poster  tidak  kalah

efektif.  Namun  biaya  yang  dibutuhkan

untuk pemasaran konvensional  tersebut

menelan biaya yang tidak seikit.

Apabila  pengusaha  mengetahui

strategi  digital  marketing  yang  tepat

untuk produk atau jasa yang ditawarkan,

pengusaha  akan  mengeluarkan  biaya

yang  lebih  minim  dengan  hasil  yang

signifikan.  Tidak  semua  promosi  yang

dilakukan  pada  digital  marketing

berbasis  bayar  seperti  endorse dengan

objek  publik  figur  tertentu.  Masih

banyak  inovasi  –  inovasi  strategi

promosi  lainnya dengan konten pribadi

yang  lebih  menarik  sehingga  dapat

menekan  pengeluaran  biaya  untuk

pemasaran  sehingga  dapat  menambah

perolehan profit dalam suatu usaha.

KERANGKA KONSEPTUAL

METODE PENELITIAN

Penulisan  artikel  ini  menggunakan

metode deskriptif  dari hasil  wawancara

konsumen  Gyftic  Fashion  dengan

menggunakan  subjek  30  konsumen

untuk  mendapat  data  dengan  kriteria

sebagai berikut :

1. Konsumen Gyftic Fashion

2. Pengguna media sosial

3. Bersedia  menjadi  subjek  penelitian

artikel Gyftic Fashion

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut  ini  adalah  tabel  hasil

wawancara  yang  dilakukan  dengan

konsumen Gyftic Fashion :
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Profit UsahaOptimalisasi 

Digital Marketing
Melalui Media Sosial

 Whatsapp
 Facebook
 Instagram



1. Kepuasan  konsumen  terhadap

Gyftic  Fashion  yang  meliputi

produk pakaian dan masker brokat

dengan  spesifikasi  puas,  cukup

puas, dan tidak puas.

Kepuasan Jumlah %

Puas 15 50 %

Cukup Puas 10 33 %

Tidak Puas 5 17 %

Tabel 1. Kepuasan Konsumen

Gyftic Fashion

2. Digital  marketing  digunakan

sebagai  media  promosi  dan

penjualan  Gyftic  Fashion  dengan

memanfaatkan media sosial

Whatsapp,  Facebook,  dan

Instagram.

Media

Sosial
Jumlah %

Whatsapp 17 60%

Facebook 9 25%

Instagram 4 15%

Tabel 2. Media Sosial Sebagai

Media Promosi dan Penjualan

Gyftic Fashion

3. Pelaku  bisnis  banyak  yang

memanfaatkan media sosial sebagai

sarana  pemasaran.  Sebagian

konsumen  berpendapat  bahwa

adanya  digital  marketing

mempermudah  konsumen

melakukan  komunikasi  serta

bertransaksi  pemesanan  pakaian

dan  masker  Gyftic  Fashion

terutama  disaat  masa  pandemi

Covid-19  seperti  saat  ini.  Bagi

penulis,  digital  marketing

merupakan  media  utama  untuk

dapat  meningkatkan  pelayanan

kepada  konsumen,  meningkatkan

pemasaran  melalui  pemanfaatan

media  sosial,  serta  memperluas

jangkauan  pasar  Gyftic  Fashion.

Dengan  memaksimalkan  hal

tersebut,  maka  hasil  profit  yang

dicapai  akan  terus  meningkat.

Berikut  hasil  wawancara  kepada

konsumen  terkait  manfaat

penggunaan  digital marketing bagi

konsumen.

Manfaat Jumlah %
Media kontak

langsung
dengan penjual

25 83%

Media untuk
mengetahui

update katalog
produk

30 100%

Mempermudah
komunikasi

kepada penjual
15 50%

Mempermudah
pemilihan jenis

transaksi
pembayaran

30 100%

Melacak posisi
pengiriman
barang yang

dibeli

30 100%

Mendsapat 15 50%
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respon cepat
dari penjual

Tabel 3. Manfaat Penggunaan

Digital Marketing Bagi

Konsumen

Berdasarkan  data  yang  diperoleh

dari  wawancara  dengan  konsumen,

terlihat  hasil  bahwa  digital

marketing mempermudah konsumen

untuk  berbelanja  secara  online

terutama  disaat  pandemi  Covid-19

seperti  saat  ini.  Melalui  penjualan

online terdapat  banyak  manfaat

yang  diperoleh  konsumen  yaitu

digital  marketing  sebagai  sarana

kontak  langsung  dengan  penjual,

terdapat update katalog produk yang

diunggah  setiap  hari,  mendapatkan

respon cepat dari penjual, konsumen

dapat  memilih  cara  pengiriman

produk  baik  melalui  ekspedisi

maupun  cash  on  delivery (cod),

serta  konsumen  dapat  mengetahui

posisi  pengiriman  produk  melalui

resi  yang  didapat  dari  ekspedisi

yang  dipilih.  Digital  marketing

merupakan  slaah  satu  media  untuk

melakukan  komunikasi  dengan

konsumen,  pendorong  dalam

peningkatan  pemasaran,

memperluas  jaringan  pasar  Gyftic

Fashion,  yang  akhirnya  dari

penjualan  tersebut  dapat

menghasilkan  profit  yang  lebih

besar.  Pemasaran  digital  sebagai

kegiatan  pemasaran  dimana

konektivitas  internet  dan  respon

penjual yang cepat dan memuaskan

sangat  berpengaruh  terhadap

kelancaran  bisnis.  Banyak  manfaat

yang  ditimbulkan  oleh  penggunaan

digital  marketing diantaranya

menjadi  kebutuhan  utama

banyaknya bisnis untuk memasarkan

produk dan jasa yang dimiliki. Salah

satu  penyebabnya  yakni  semakin

meluasnya  virus  Covid-19

mengakibatkan  mobilitas

masyarakat  semakin  minim

sehingga  lebih  banyak

menghabiskan  waktu  di  rumah.

Agar tetap bisa melakukan aktivitas

pemasaran,  paling  ampuh  dengan

menggunakan  media  sosial.  Bukan

tidak  mungkin  digital  marketing

sebagai  andalan  bagi  para  pelaku

usaha  baik  perusahaan  maupun

UKM  dalam  memajukan  usahanya

dengan kondisi pandemi seperti saat

ini.  Terdapat  banyak  keuntungan

dari  digital  marketing  bagi  bisnis

mulai dari UKM hingga perusahaan

yang  menggeser  periklanan

konvensional  mereka  ke  digital

marketing ini.  Melalui  kegiatan

UKM Gyftic Fashion penulis dapat

menemukan  beberapa  manfaat  dari
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pengoptimalan  digital  marketing

melalui media sosial, diantaranya :

1. Menjangkau pasar secara online

Sebagian  besar  konsumen  kini

lebih  memilih  internet  sebagai

sarana  untuk  menemukan

produk  yang  dicari.  Ketika

calon  konsumen  mengenal

produk  Gyftic  Fashion  melalui

postingan  broadcast  di  media

sosial  (marketplace),  mereka

bisa membeli atau berkonsultasi

secara langsung melalui  gadget

dari  pada  harus  datang  ke

tempat lokasi usaha.

2. Memudahkan  menemukan

konsumen sesuai  dengan target

yang direncanakan

Melalui digital marketing, bisnis

yang  ditawarkan  oleh  Gyftic

Fashion  lebih  mudah

menjangkau  calon  konsumen

yang  tengah  mencari  produk

yang sesuai. Target pasar Gyftic

Fashion adalah kalangan remaja

sampai  dewasa  yang

menginginkan  baju  kekinian

dengan  harga  yang  terjangkau.

Sehingga  kami  bisa

mengunggah  katalog  produk

yang sesuai dengan target pasar.

Sebagai  contohnya,  pada

promosi  melalui  Facebook

Marketplace,  kami  melakukan

broadcast  postingan  ke  grup  –

grup  yang  dengan  dominasi

target  pasar  kami,  seperti  grup

komunitas  tertentu.  Dengan

begitu,  kami  akan lebih mudah

untuk  meningkatkan  pejualan

produk.  Dengan  digital

marketing kami dapat melayani

semua pelanggan tanpa bertemu

secara  langsung  sehingga  lebih

efisien.  Terutama saat  pandemi

ini,  dengan  ranah  digital

pengusaha  bisa  memberikan

pelayanan kapan pun dan mana

pun selama 24 jam.

3. Menempatkan  posisi  strategis

pada persaingan usaha

Baik  perusahaan besar  maupun

pelaku  usaha  UKM  memiliki

kesempatan  yang  sama  pada

digital  marketing.  Sejumlah

kanal  yang  menawarkan  jasa

periklanan  bersama  –  sama

memberikan  layanan  terbaik

bagi  setiap  pengguna  jasanya.

Dengan  begitu,  setiap  bisnis

memiliki  peluang  yang  sama

untuk mendapatkan posisi yang

setara dengan perusahaan besar

lainnya.  Kami  dapat

menawarkan  produk  –  produk

melalui  unggahan  media  sosial

yang bersanding dengan brand –
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brand dari perusahaan lain yang

lebih besar.

4. Meningkatkan profit bisnis yang

dijalankan

Faktor  berkembang  pesatnya

bisnis digital saat ini adalah fitur

transaksi  online karena

kemudahannya  mampu

meyakinkan serta menarik minat

konsumen  terhadap  produk

tertentu.  Bahkan  ketika  suatu

bisnis  dijalankan  masih  dalam

tahap  perkembangan,  sangat

memungkinkan  bagi  digital

marketing dapat  menjadikan

produk banyak dicari dan dibeli

oleh  konsumen.  Hal  tersebut

akan  membuat  bisnis

mendapatkan  lebih  banyak

profit  apabila  dibandingkan

dengan pemasaran offline.

5. Memudahkan dalam melakukan

evaluasi

Ketika  produk  –  produk  dari

bisnis  Gyftic  Fashion

ditampilkan  bersamaan  dengan

bisnis  lainnya,  akan  terlihat

kelebihan dan kekurangan pada

bisnis  yang  sedang  kami

jalankan  serta  dapat  terlihat

kekuatan  dan  kelemahan  untuk

selanjutnya dapat menjadi bahan

evaluasi kedepannya agar usaha

bisa  semakin  maju  dan

berkembang.

6. Membuat  bisnis  lebih

profesional

Diera  digital  saat  ini,  suatu

usaha  yang  tidak  terlihat  pada

portal internet tentu akan dicap

sebagai  bisnis  yang  tertinggal.

Tidak  hanya  menyulitkan

produk  untuk  dijangkau

konsumen, melainkan bisnis kita

seakan  tidak  mempunyai

kredibilitas  yang  cukup  baik

dimata konsumen. Maka digital

marketing sangat penting untuk

menjadikan  bisnis  yang  kita

miliki terlihat lebih profesional.

Pada UKM Gyftic Fashion, agar

produk  yang  kami  pasarkan

banyak  dilihat  oleh  konsumen

pada  media  sosial,  kami

menggunakan hastag dan tag ke

akun  –  akun  yang  sedang

menjadi  treding  topic,  dengan

begitu, jangkauan akan semakin

luas.

Pengaruh  optimalisasi  digital

marketing  melalui  sosial  media

terhadap  pencapaian  profit  UKM

Gyftic  Fashion  (pada  masa  pandemi

Covid-19).

Penjualan  pada  UKM  Gyftic

Fashion  meningkat  dengan  adanya

digital  marketing,  karena saat  pandemi
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Covid-19 ini  terdapat  banyak  kendala

berjualan  secara  offline.  Maka  solusi

yang  paling  tepat  adalah  dengan

megoptimalkan  digital marketing untuk

meningkatkan  pencapaian  profit  usaha

PKM Gyftic Fashion. 

Dengan  adanya  digital  marketing

kami bisa lebih mengembangkan usaha

ini  melalui  media  sosial  serta  dengan

adanya  respon  positif  dari  para

konsumen,  Gyftic  Fashion  dapat

mengembangkan  variasi  produk,

memperluas  target  pasar,  serta  dengan

adanya  transaksi  melalui  Marketplace

terdapat  banyak  potongan  harga  yang

diberikan  oleh  Marketplace tersebut

sehingga  menarik  minat  konsumen

untuk membeli produk yang kami jual.

Jangkauan  pasar  Gyftic  Fashion

semakin  luas  dengan  adanya  digital

marketing.  Sebagai  salah  satu

penerapannya,  Gyftic  Fashion

mengunggah  beberapa  foto  produk  ke

Facebook Marketplace. 

Kemudian  penjual  akan  memilih

membagikan  uanggahan  tersebut  ke

beberapa  grup  yang  ada  di  Facebook.

Dengan  cara  seperti  itu,  unggahan

katalog  produk  lebih  cepat  dan  luas

untuk  tersebar.  Oleh  karena  itu

pemasaran  digital  terutama  media

sosisal  lebih  efektif  dan  efisien  dalam

menjalankan suatu usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengoptimalan  digital  marketing

melalui media sosial sangat berpengaruh

terhadap  hasil  pencapaian  profit  serta

pengembangan  usaha  Gyftic  Fashion

serta  dengan  adanya  respon  positif

melalui  penjualan  online dari  para

konsumen. Apalagi pada masa pandemi

Covid-19  Gyftic  Fashion  kesulitan

mengembangkan  usaha  secara  offline

karena  keterbatasan  membuka  booth

dikarenakan adanya social distancing.

Perkembangan  teknologi  informasi

dan  komunikasi  saat  ini  berkembang

dengan  pesat  sehingga  dapat

dimanfaatkan  oleh  pengusaha  untuk

mempermudah  dan  menjalankan

usahanya. Hal yang paling berpengaruh

adalah pada kegiatan pemasaran, karena

faktor  utama  penggunaan  media  sosial

saat  ini  paling  banyak  diminati  oleh

masyarakat. Dengan pemanfaatan media

sosial, Gyftic Fashion mampu menekan

pengeluaran  untuk  media  promosi

penjualan  secara  offline seperti  biaya

membuka  stand,  serta  Gyftic  Fashion

bisa  menjual  lebih  banyak  produk

melalui  sistem  pre-order sehingga

konsumen  mendapatkan  lebih  banyak

pilihan  produk  melalui  katalog  online

yang  setiap  harinya  dibagikan  ke

konsumen  melalui  media  sosial.  Oleh

sebab  itu  meminimalkan  biaya  serta

memaksimalkan  sarana  digital
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marketing memberikan  pengaruh  yang

signifikan  terhadap  perkembangan

pencapaiana  profit  UKM  Gyftic

Fashion.

Berdasarkan  penelitian  diatas

diharapkan  dapat  membantu  dalam

penelitian  lanjutan.  Harapan  penulis

dalam  UKM  Gyftic  Fashion  untuk

kedepannya bisa memperluas penjualan

melalui  marketplace lainnya  seperti

Shopee dan  Tokopedia,  karena  pada

Marketplace  tersebut  sering  kali

memberikan penawaran menarik berupa

potongan harga dan bebas ongkos kirim

sehingga  dapat  menarik  minat

masyarakat lebih banyak lagi.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian  ini  diharapkan  dapat

memberikan manfaat bagi pihak – pihak

terkait  yakni  hasil  penelitian  ini  dapat

digunakan sebagai  bahan pertimbangan

dan  evaluasi  mengenai  pengoptimalan

digital  marketing melalui  media  sosial

terhadap  pencapaian  profit  usaha

terutama pada masa pandemi  Covid-19.

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan

sebagai  literatur  untuk  memahami

berbisnis  dengan  memaksimalkan

digital  marketing berdasarkan

pengalaman dari UKM Gyftic Fahion.

Keterbatasan  penelitian  ini

merupakan  penelitian  kualitatif  yang

melibatkan  interpretasi  peneliti,

sehingga  tidak  menutup  kemungkinan

terdapat  unsur  subyektivitas  dalam

penelitian ini.
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