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ABSTRACT
In the digital era, Instagram took a big role in the marketing world. The Instagram user’s massive 
growth causing tight competition between businesses. Business owners should think of the right strategies 
and compete to stand out from their competitors. Service company, is one of the business sector with high 
competitive level. Marketing the service companies needs trust and good relationship with their custom-
ers. This research is analysing marketing strategy through Instagram for service companies. Researcher 
found that contents that are informative, honest, and triggers human interaction are suitable for market-
ing service companies through Instagram. This research is useful for service company owners and 
Instagram management service provider.
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ABSTRAK
Di era digital ini, Instagram memiliki peran yang cukup besar dalam bidang pemasaran. Namun pertum-
buhan pengguna Instagram yang sangat pesat menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat. Sehingga 
para pemilik usaha harus memiliki startegi yang tepat agar lebih menonjol dari para kompetitor. Bidang 
usaha jasa, merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. 
Dalam memasarkan bidang usaha jasa, dibutuhkan kepercayaan pelanggan dan hubungan yang baik. 
Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran melalui Instagram yang sesuai bagi perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa. Peneliti menemukan bahwa konten yang dinikmati secara visual dan 
menyebabkan interaksi dengan pengguna lain merupakan  strategi  yang  tepat  untuk  memasarkan  
perusahaan  jasa  melalui  Instagram. Penelitian ini bermanfaat bagi pemilik usaha jasa dan penyedia 
jasa Instagram management. 

Kata Kunci: pemasaran, Instagram, perusahaan jasa
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PENDAHULUAN
Internet saat ini menjadi media yang sangat penting terutama di bidang pemasaran. survey Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan, pengguna Internet di Indonesia pada 2018 
bertambah 10,12% dibandingkan tahun sebelumnya (APJII, 2018). Secara total, pengguna internet 
mencapai 171,17 juta pengguna atau sama dengan 64,8% dari populasi 264,16 juta jiwa (APJII, 2018).

Banyaknya pengguna internet salah satunya dipengaruhi oleh maraknya media sosial.
Menurut survey APJII 2018 alasan utama masyarakat di indonesia menggunakan internet antara lain, 
komunikasi lewat pesan (24,7%), media sosial (18,9%), mencari informasi terkait pekerjaan (11,5%), 
pesan transportasi online (9,6%), transfer uang online (5,7%), bayar tagihan secara online (5,5%), 
menonton film dan video (5%), dan lainnya (19,6%) (APJII,2018). Sejalan dengan itu, APJII juga men-
yampaikan alasan kedua masyarakat di Indonesia menggunakan internet antara lain, media sosial 
(19,1%), komunikasi lewat pesan (16,4%), mengisi waktu luang (15,2%), menonton film dan video 
(8,7%), bermain game online (7,8%), membaca berita online (7%), mencari info terkait (4.9%), mencari 
data terkait (3,6%), dan lainnya (17,3%) (APJII 2018).

Penggunaan sosial media pun turut mendongkrak perekonomian Indonesia. Menurut data

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Keminfo) pada 2018, tiga konten internet 
(media sosial) yang paling sering di kunjungi oleh masyarakat di Indonesia adalah Facebook (50,7%), 
Instagram (17,8%), dan Youtube (15,1%) (Keminfo, 2018). Menurut Kominfo sektor Online Media 
diprediksi akan mengalami pertumbuhan mencapai $ 8 Milyar pada tahun 2025 (Keminfo, 2018). Peng-
guna Instagram sendiri mencapai 60,97 juta pengguna di Indonesia (NapoleonCat, 2018).
Instagram merupakan anak perusahaan dari Facebook, bahkan sebagian besar pendapatan Facebook 
melalui iklan didapatkan melalui Instagram. Menurut laporan dari perusahaan pemasaran digital ber-
nama Merkle, pembelanjaan iklan di Instagram mengalami pertumbuhan mencapai 177% pada perten-
gahan 2018 (Merkle, 2018). Sedangkan Facebook hanya mengalami pertumbuhan sebanyak 40% 
dalam periode yang sama (Merkle, 2018). Dari data di atas dapat dilihat bahwa Instagram berperan 
penting dalam mendukung Facebook untuk menguasai dunia media sosial.

Sejalan dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa Instagram merupakan wadah yang cocok digu-
nakan sebagai media pemasaran di era digital ini. Pemasaran adalah fungsi bisnis yang sangat diper-
lukan yang berfungsi sebagai garis hidup bagi kelangsungan hidup organisasi karena tujuan intinya 
adalah untuk menarik dan mempertahankan pelanggan untuk menghasilkan pendapatan. Memasar-
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kan jasa adalah tantangan yang sangat berbeda dengan memasarkan produk.
Produk adalah sesuatu yang nyata, bersifat fisik, dan dapat kita rasakan. Salah satu tantangan terbe-
sar memasarkan jasa adalah menciptakan elemen “nyata” yang dapat menarik konsumen. Pemasa-
ran jasa sangatlah berbeda dengan pemasaran produk, dan dibutuhkan strategi serta taktik tersendiri 
(Zeithaml, 2017).

Memasarkan  produk  cenderung  dengan  memenuhi  kebutuhan  pelanggan,  sedangkan memasar-
kan jasa adalah dengan membangun hubungan dan kepercayaan. Saat seseorang membeli mobil, 
Ia berangkat dengan mobil dan terus melihatnya dan menggunakannya. Sedangkan saat seseorang 
meninggalkan klinik dokter, Ia akan lebih mengingat hubungan, kesan dan layanan yang diberikan oleh 
Dokter dan petugas di klinik tersebut.

Namun sebagian besar perusahaan pemasaran lebih fokus pada pemasaran produk seperti makanan, 
atau kebutuhan sehari-hari dibandingkan pemasaran jasa. Dari beberapa alasan di atas dapat kita 
simpulkan bahwa pemasaran jasa memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan pemasaran produk.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Juwita (2017) mengenai media sosial dan perkembangan 
komunikasi korporat menyimpulkan bahwa media sosial akan terus berkembang dan mengalami pe-
rubahaan, serta praktik- praktik komunikasi korporat akan terus berubah seiring dengan hal tersebut. 
Media sosial telah membuktikan diri sebagai media yang sangat berharga bagi profesi public relation 
(PR), sehingga PR bisa mengimplementasikan lebih luas lagi penggunaan media tersebut.

Berdasarkan observasi awal dan fenomena yang diamati, peneliti tertarik untuk membahas masalah ini 
dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi pemasaran 
melalui Instagram yang sesuai bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlangsung tanggal 12 Agustus 2019 sampai tanggal 18 Oktober 2019. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan variabel bebas berupa Insta-
gram dan perusahaan jasa. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer 
dan data sekunder (Sugiyono, 2014):

Data Primer
n  Metode pengumpulan data kuantitatif dengan cara membagikan kuesioner online, penentuan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah 100 responden, jumlah ini dianggap cukup sebagai perwakilan dalam penelitian ini.
n  Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Serta jurnal-jurnal mengenai pemasaran 

melalui media sosial dan jurnal mengenai pemasaran perusahaan jasa.

Data Sekunder
n  Metode  pengumpulan  data  kualitatif  melalui  wawancara  kepada  narasumber  dan kepada 

pengguna jasa (extreme user dan expert user)

Profil Expert User dan Extreme User Expert 

User:

1.  Tommy Tarumanegara, 23 tahun, Founder dari Ideaventure Creative Agency, Jakarta.
2.  Cahya Saputra, 32 tahun, seorang freelance content creator, Denpasar.
3.  Gede Eka Sutrisno, 32 tahun, Founder dari One Bite Two Bites Creative Agency,
 Denpasar.

Exteme User:
1.  Tjong  Fera  Setyowati,  53  tahun,  Travel Agent  Company  di  BSA Tour  and Travel, Surabaya.
2.  Hendrata  Santoso,  30  tahun,  Owner  dari  penyedia  jasa  laundry  premium  Peace Laundry, 

Surabaya.
3.  Aviana  benita,  21  tahun,  Owner  dari  penyedia  jasa  cleaning  rumah  Cleaningku, Surabaya.

Fokus Pertanyaan Expert User dan Extreme User Expert User:

1.  Bagaimana mempelajari background klien yang begitu beragam?
2.  Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan platform Instagram?
3.  Tips dan trik agar dapat meningkatkan engagement dengan user lain?
4.  Langkah apa yang akan anda lakukan jika suatu saat instagram tutup?
5.  Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menangani klien yang bergerak di bidang jasa?

Exteme User:
1.  Apa yang anda harapkan dengan menggunakan jasa Instagram handling?
2.  Kesulitan apa yang anda alami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam me-

masarkan bisnis melalui platform Instagram?
3.  Hal apa yang Anda butuhkan agar brand anda lebih dikenal?
4.  Konten seperti apa yang anda butuhkan?
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PEMBAHASAN
Instagram sebagai Media Pemasaran
Peneliti melakukan survey terhadap 100 responden. Survey ini bertujuan untuk mengetahui platform 
yang paling efektif untuk memasarkan sebuah bisnis. Hasil survey dijelaskan dalam gambar berikut ini

Data survey peneliti mengenai konten yang paling diminati menyatakan bahwa foto merupakan konten 
yang paling disukai dengan presentase 64%, diikuti dengan video dengan presentase 23%. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa media foto dan video merupakan media yang efektif untuk media pemasa-
ran. Sejalan dengan itu Instagram meraih perolehan tertinggi sebagai media sosial yang paling sering 
digunakan di peringkat 1 dengan perolehan presentase 89%.
 
Menurut jurnal Automating Instagram Activities and Analysis: A Survey of Existing Tools, Instagram ada-
lah sebuah layanan komunikasi digital yang memperbolehkan penggunanya untuk mengunggah dan 
membagikan gambar atau video dengan pengikutnya atau sekelompok orang yang dipilih (Alsaeed, 
Alotaibi, Alotaibi, Almutairy, 2019). Dari data di atas dapat dilihat bahwa Instagram merupakan media 
yang tepat untuk digunakan sebagai media pemasaran.

Namun pengguna Instagram berkembang begitu pesat, tidak hanya dari segi personal user tetapi juga busi-
ness user. Sehingga dibutuhkan strategi yang tepat dalam menggunakan Instagram. Istilah pemasaran 
media sosial umumnya memiliki arti menggunakan layanan online untuk melakukan penjualan hubungan 
(Zimmerman, Ng, 2017). Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pemasaran 
melalui sosial media adalah membangun hubungan. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih personal.

Menurut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  narasumber  mengenai  membangun hubungan dengan 
pengguna lain adalah dengan cara build a community instead of popularity. Berinteraksi secara aktif 
dengan pengikut maupun targeted audience sehingga mampu meningkatkan engagement dan Trafik 
pada akun Instagram. Call to action merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan, sebagai 
contoh mengundang pengikut untuk melakukan interaksi dengan memberikan pertanyaan. 

Sebelum mampu membangun sebuah komunitas dibutuhkan citra perusahaan yang baik di mata calon 
pelanggan. Salah satu cara membangun citra perusahaan adalah dengan memiliki branding perusa-
haan yang tepat sasaran. Tiga tujuan penting branding pada media sosial adalah penciptaan sikap 
positif terhadap profil, meyakinkan pengguna untuk mengikuti dan meyakinkan pengguna untuk mere-
komendasikan akun pada pengguna lain (Vries, 2019).
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Sikap positif akan timbul ketika sebuah perusahaan berhasil membangun kepercayaan pelanggan. Ka-
rena itu akan lebih baik untuk menampilkan branding perusahaan yang jujur. Menurut hasil wawancara 
peneliti dengan narasumber, aktif, konsisten, be flexible dan be real merupakan strategi yang cocok 
untuk membangun komunitas dalam Instagram. Pengguna medial sosial menggunakan media sosial 
untuk mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya (Agrawal, Singhal, Agrawal, 2016).

Strategi Pemasaran Bidang Usaha Jasa melalui Instagram

Dalam memasarkan bidang usaha jasa kepercayaan menjadi kunci kesuksesan perusahaan. Karak-
teristik psikologis yang berbeda dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap sebuah akun 
bisnis di Instagram (Algi, Irwansyah, 2018). Sehingga sebelum melangkah lebih jauh, pemilik usaha 
harus mengenal dengan baik karakteristik market segment yang dituju.

Calon konsumen akan cenderung membandingkan persepsinya terhadap performa perusahaan Anda 
dibandingkan perusahaan lain, sehingga persepsi yang salah dapat menyebabkan Anda kehilangan 
calon konsumen Anda (Zeithaml, 2017). Calon konsumen juga sangat mementingkan brand, sebuah 
brand dapat mempersingkat proses pengambilan keputusan bahkan mengurangi kecemasan calon 
konsumen (Steenkamp, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber salah satu hal yang perlu diperhatikan 
dalam mengembangkan brand perusahaan penyedia jasa adalah menganalisa Strength, Weakness, 
Opportunity, and Thread (SWOT) bisnis tersebut. Analisa SWOT merupakan penelusuran secara ob-
jektif pada elemen internal maupun external sebuah organisasi (Villegas, 2017). Menganalisa dan me-
mahami sumber daya internal yang ada akan membantu Anda melihat peluang berdasarkan strength 
yang dimiliki perusahaan dan memperbaiki weakness yang dimiliki perusahaan (Villegas, 2017). Sete-
lah menganalisa strength perusahaan maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mencipta-
kan konten yang tepat.

Sebelum melngambil keputusan, calon konsumen akan mengumpulkan informasi dari berbagai merek 
dengan bidang yang sama akan dan dibandingkan satu dengan yang lain (Algi at all, 2018). Sebelum 
memutuskan untuk memilih Anda, calon konsumen memiliki ekspektasi dan standar tersendiri dalam 
menilai perusahaan Anda (Zeithaml, 2017).

Sehingga konten yang informatif dan spesifik akan menjadi keunggulan yang kompetitif bagi perusa-
haan penyedia jasa. Strategi pemasaran yang spesifik lebih cocok untuk perusahaan penyedia jasa 
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dibandingkan strategi pemasaran yang meluas (Castaldi, Giarratana, 2018). Berdasarkan hasil wawan-
cara peneliti, konten dengan informasi yang menarik dan bermanfaat memiliki trafik lebih tinggi diband-
ingkan konten gambar yang tidak menyertakan informasi. Sejalan dengan itu, konten yang informatif 
juga mendapatkan umpan balik langsung seperti menanyakan harga dan sebagainya.

Selain  pembuatan  konten,  waktu  pengunggahan  konten  juga  memiliki  peran  yang penting. 
Pemasaran melalui media sosial bersifat masif, sehingga diperlukan strategi yang dapat menarik se-
jumlah calon konsumen sekaligus dalam satu waktu yang sama. Sebagai contoh memilih waktu peung-
gahan konten yang tepat. Waktu pengunggahan yang tepat pada Facebook berbeda dengan waktu 
penggunggahan yang tepat pada Instagram.

Menurut jurnal A Comparative Study of Potential of Various Social Networks for Target Brand Marketing 
berdasarkan perhitungan Click-Through Rate (perbandingan pengguna yang membuka sebuah link 
yang spesifik dengan jumlah total pengguna yang menampilkan halaman konten) Waktu yang paling 
tepat untuk mengunggah konten pada Instagram adalah pada hari Senin dan tidak pada jam aktif kerja 
(Agrawal at all, 2016). Sedangkan pada Facebook adalah pada hari Kamis atau Jumat pada pukul 
13.00 untuk mendapatkan share lebih banyak, dan pada pukul 15.00 untuk mendapatkan klik lebih 
banyak (Agrawal at all, 2016).

Perusahaan penyedia jasa harus mencari tahu waktu yang paling tepat bagi mereka untuk mengung-
gah konten. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan melihatnya pada insight akun Insta-
gram. Selain melihat insight bagi pengusaha yang baru memulai akunnya dapat melakukan eksperi-
men, dengan mengunggah konten di beberapa jam dan hari tertentu lalu membandingkan trafiknya.
Instagram-Insight  adalah  sebuah  alat  yang  disediakan  oleh  Instagram  dan  hanya tersedia pasa 
akun bisnis saja (Alsaeed at all, 2019). Alat ini mampu menganalisis data, konten postingan, konten 
story dan menyediakan informasi demografi pengikut akun tersebut (Alsaeed at all, 2019). Data ini 
sangat membantu pemilik akun dalam mengembangkan dan membedah akunnya.

Setelah mengetahui data-data tersebut perusahaan penyedia jasa dapat mengolahnya dan mempela-
jarinya agar dapat meningkatkan trafik akun miliknya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
narasumber aktif merupakan aspek yang paling penting dalam meningkatkan trafik. Karena interaksi 
manusia sangat besar kekuatannya dibandingkan interaksi bot. Sehingga memakai robot dalam mem-
bantu akun Instagram tetap aktis sangat tidak disarankan bahkan dapat menghilangkan kepercayaan 
pelanggan.
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Dimulai  dari  menggunakan  fitur  komentar  pada  Instagram.  Fitur  komentar memperbolehkan kon-
sumen meninggalkan komentar dan opini mereka setelah memakai jasa tersebut (Algi at all, 2018). 
Sebaliknya sebagai pemilik akun kita juga harus aktif memberi tanggapan pada umpan balik yang 
diberikan oleh konsumen. Pujian dan ucapan terima kasih dapat memicu interaksi yang positif antara 
satu sama lain. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberikan likes pada akun yang diikuti atau 
akun Instagram yang berpotensi menjadi calon konsumen.

Akun perusahaan penyedia jasa harus memiliki social context untuk memperoleh likes dan komen-
tar, agar konten yang Anda unggah akan mendapat kesempatan untuk menjadi pusat perhatian atau 
mendapatkan umpan balik (Huang, Wang, Su, Dai, Bhuiyan, 2018). Social context diantaranya adalah 
jumlah postingan, biografi, jumlah mengikuti, jumlah pengikut, dan sebagainya. Pada umumnya akun 
dengan pengikut lebih banyak menerima lebih banyak likes dan komentar (Huang at all, 2018).

Selain melalui social context dan interaksi dengan pengguna lain, penyedia jasa juga dapat mengguna-
kan pihak ketiga. Salah satu contoh yang berkaitan erat dengan Instagram platform adahal influencer. 
Menurut jurnal The mechanism by which social media influencers persuade consumers: The role of 
consumers’ desire to mimic, influencer berpengaruh pada hasrat konsumen untuk melakukan hal se-
rupa dan mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen (Ki, Kim, 2019).

Terakhir, dengan menggunakan fitur iklan yang disediakan oleh Instagram. Fitur iklan melalui Instagram 
merupakan salah satu fitur iklan terbaik yang pernah ada, karena pengguna dapat memilih target yang 
ingin dicapai secara spesifik (Agrawal at all, 2016).

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran perusahaan penyedia jasa melalui 
Instagram memiliki peluang yang cukup besar di era digital ini. Strategi pemasaran memiliki peran 
penting bahkan jauh lebih penting dari visual yang disajikan, karena kunci dari pemasaran perusahaan 
penyedia jasa melalui Instagram adalah membangun kepercayaan dan sebuah komunitas yang aktif.
Mengenali  keunggulan  perusahaan  akan  membantu  perusahaan  penyedia  jasa
menciptapkan konten yang spesifik dan informatif. Sejalan dengan itu, waktu pengunggahan konten 
juga berpengaruh pada trafik akun Instagram perusahaan. Trafik akun dapat dilihat dari tingkat keakti-
fan pengikut, jumlah likes, dan komentar. 
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Penelitian  ini  akan  berguna  bagi  pemilik  perusahaan  penyedia  jasa  yang  ingin mengembangkan 
pemasaran perusahaan melalui media Instagram. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penye-
dia jasa Instagram management yang memiliki klien yang bergerak di bidang usaha jasa.
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