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Dunia pemasaran baru terus berkembang seiring
berjalannya waktu dan dalam kondisi ini teknologi
semakin terus berkembang dengan pesat, akibatnya
perusahaan modern mengelola dan   merubah perubahan
yang terjadi di dunia digital. Media digital adalah bagian
penting dari kehidupan. Selain itu, pada zaman pemasaran
digital yang saat ini terus berkembang, berbagai
perusahaan melakukan pengembangan terus menerus
yang berkelanjutan, demi memanfaatkan peluang yang
ditawarkan oleh lingkungan digital yang terus
berkembang dan berubah. Tanpa adanya sebuah konten
yang baik tidak akan ada pengunjung ke situs web
perusahaan untuk membaca pesan di jejaring sosial atau
untuk membuka email, dan lain-lainnya. Penggunaan
Internet, serta media dan teknologi digital lainnya di era
sekarang ini adalah untuk mendukung strategi pemasaran
modern yang telah menciptakan berbagai label dan jargon
tersendiri. Di era seperti ini, pemasaran baru telah disebut
Pemasaran Digital, Pemasaran Online, Pemasaran Web,
dan istilah-istilah alternatif ini telah bervariasi seiring
berjalannya dari waktu ke waktu. Buku ini menjadi
panduan untuk seorang pemasar agar bisnis dan jasa yang
akan dikembangkan terus mengalami perubahan serta
menarik minat para khalayak yang akan belajar serta
ingin menggunakan jasanya. Di dalam buku ini, terdapat
beberapa contoh-contoh dan tips-tips untuk membuat
suatu produk dan jasa mengalami perubahan seiring
perkembangan waktu. 

KATA PENGANTAR



Di dalam buku ini, perusahaan dengan mudah untuk
menganalisis pelanggan mereka sendiri, yang terkait
untuk merencanakan membuat produk dan layanan
mereka lebih personal dalam menggunakan aplikasi
pemasaran digital. Karena itu, setiap perusahaan
memiliki tekad untuk mencari ahli sumber daya digital
berkualitas tinggi dan berkonsultasi dengan para
pengalamannya dibidangnya. Saat ini, setiap para
pelaku bisnis atau pelaku pemasar telah memahami
pentingnya pemasaran digital, karena pemasaran
digital melibatkan mobilisasi media sosial untuk
menciptakan sebuah promosi suatu merek dan konten-
konten baru. Berbagai kebutuhan akan kemajuan bisnis
yang pesat di era digital telah membuat pemasaran
modern semakin canggih. Digitalisasi pemasaran telah
terjadi bagi perusahaan untuk menawarkan beberapa
keuntungan kepada konsumen individu dan organisasi.
Tidak seperti pemasaran tradisional, pemasaran digital
jauh lebih mudah untuk diakses. Hal ini disebabkan
dengan adanya kemajuan teknologi yang terus
meningkat seiring perkembangan zaman. 



Pemasaran Digital adalah memproduksi dan menyebarkan
konten nilai tambah, apakah dilakukan melalui pemasaran
langsung digital atau pemasaran media sosial yang ditargetkan.
Pemasaran digital mencapai khalayak di seluruh dunia itu
sangat ditargetkan, menciptakan kesadaran merek, dan
memberikan pada tujuannya. Pemasaran digital dijangkau baik
melalui SEO, email, media sosial, atau jangkauan digital
lainnya untuk membangun kesadaran merek, loyalitas merek,
lalu lintas masuk, dan pendapatan. Dan sebagai konsekuensi
dari cepatnya pengembangan Internet akan meningkatkan
penggunaan pemasaran digital yang dianggap strategis tujuan
dari perusahaan mana pun. 
Digital Marketing meliputi seluruh tahapan dari mulai
menentukan suatu perencanaan, konsep, penentuan harga,
promosi, distribusi ide, barang, dan jasa yang memberikan
kepuasan kepada khalayak tertentu. Dengan kata lain,
marketing adalah bagaimana memposisikan suatu barang atau
jasa di pasar agar mendapatkan para pembeli dan menghasilkan
profit.
Definisi ringkas Financial Times tentang pemasaran digital:
“Pemasaran produk atau jasa yang telah menggunakan saluran
digital untuk menjangkau suatu konsumen. Tujuan utamanya
yaitu untuk mempromosikan merek melalui berbagai bentuk
media digital. Pemasaran digital melampaui pemasaran internet
untuk memasukkan saluran yang tidak memerlukan penggunaan
internet. Ini termasuk perangkat seluler seperti ponsel (baik
SMS dan MMS), pemasaran media sosial, iklan display, SEO,
dan bentuk media digital lainnya.“ Hal ini membutuhkan
pendekatan baru untuk pemasaran dan pemahaman baru tentang
perilaku pelanggan. Misalnya, diperlukan perusahaan untuk
menganalisis dan mengukur nilai unduhan aplikasi di perangkat
seluler, tweet di Twitter, suka di Facebook dan sebagainya,”
menurut Financial Times.
 

DEFINISI 

DIGITAL MARKETING
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Perusahaan pemasaran digital internasional Smedio,
pendiri Digital Marketers' Academy di Kanada,
mengatakan “pemasaran digital merupakan mesin yang
mendorong suatu bisnis saat ini, besar ataupun kecil”.
Mereka mengatakan bahwa sementara pemasaran
tradisional adalah semua tentang tayangan, pemasaran
digital berfokus pada menciptakan pengalaman bagi para
pengguna dan memberikan pemasaran umpan balik secara
langsung yang hilang di masa lalu dari saluran tradisional.
 
Menurut Says Douglas Idugboe dari Smedio: “Dalam arti
yang lebih luas, bahwa internet adalah jantung dari
pemasaran digital. Selain itu Internet menawarkan
beberapa aplikasi diantaranya seperti web, email, video
yang dapat dimanfaatkan oleh seorang pemasar untuk
meluncurkan kampanye. Dengan adanya pertumbuhan
smartphone yang kini telah muncul sebagai saluran
pemasaran digital secara luas belakangan ini."
 
Banyak lulusan sarjana mengatakan bahwa pemasaran
digital memiliki efek yang positif pada sebuah kinerja
organisasi dan keunggulannya. Dari definisi di atas, bisa
jadi memahami bahwa pemasaran digital menggunakan
teknologi digital untuk mengimplementasikan organisasi
rencana strategis dan membangun hubungan pelanggan
jangka panjang. Ini dapat diimplementasikan melalui alat
digital seperti pemasaran email, otomatisasi pemasaran,
pemasaran media sosial, dan pencarian optimisasi mesin
yang akan membantu perusahaan untuk memberikan hasil
yang terukur.
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TEORI DIGITAL MARKETING 

MENURUT PARA AHLI

Menurut Simply Digital Marketing (2012) dalam Royle
and Laing (2013) mendefinisikan istilah ini sebagai,
“Digital Pemasaran adalah cabang dari Pemasaran
tradisional dan menggunakan saluran digital modern untuk
Internet penempatan produk, terutama untuk
berkomunikasi dengan pemangku kepentingan misalnya
pelanggan dan investor tentang merek, produk, dan
kemajuan bisnis.”(hlm. 62). Berdasarkan definisi, dapat
dipahami bahwa ada penekanan pada strategis komunikasi,
baik itu berfokus pada menjaga hubungan pelanggan atau
mengintegrasikan komunikasi dari berbagai platform.
 
Menurut Chaffey 2013 Pemasaran digital adalah
penggunaan teknologi dalam membentuk suatu pemasaran
untuk meningkatkan suatu ilmu pengetahuan pelanggan
serta mencocokkan kebutuhan mereka. 
 
Menurut Ryan 2014 Bahwa dalam menggunakan sebuah
teknologi digital dapat membuat suatu pelanggan untuk
membangun perkembangan pada produk dan juga jasa.
 
Menurut M. Gaikwad pada tahun 2016 meneliti bahwa
pemasaran modern dan menemukan bahwa pemasaran
digital hal yang pantas diistimewakan pada perhatian bagi
suatu perusahaan.
 
Menurut D. Longo pada tahun 2016 mengemukakan
hipotesis itu strategi dalam pemasaran digital harus
menjadi prioritas, dan ini merupakan cara tambahan untuk
melakukan bisnis di internet perusahaan.
 
Menurut Kannan 2017 Digital Marketing membantu
sebuah organisasi untuk mempromosikan bentuk produk
atau jasa melalui berbagai bentuk saluran elektronik yang
membantu untuk mencapai target khalayak mereka dengan
lebih akurat.
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PENTINGNYA

DIGITAL MARKETING

Menurut Varadarajan dan Yadav 2009 Digital Marketing mix

adalah konsep yang berhubungan dengan hubungan pada
pelanggan untuk membangun konten, memungkinkan
kelayakan untuk mendapatkan respons produk dan
komunikasi antar pelanggan.
 
Menurut Burgess et.al., 2015 Penting bagi pemasar untuk
memberi pengetahuan yang tepat kepada mereka dan
mendapatkan kepercayaan melalui berbagai strategi dalam
bentuk digital seperti Branding, Sosial Media, Pemasaran
Email, Pemasaran Konten, Pemasaran Video, Desain Web,
Pengembangan Aplikasi, Pemasaran Mobile, Influencer

Pemasaran. 
 
Digital marketing mix ini mendukung dalam
mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan
yang merupakan keuntungan besar bagi organisasi kesehatan
dan juga memperhitungkan kebutuhan pelanggan. Pada
dasarnya bukti fisik menunjukkan ekspresi nyata dari produk,
dari bagaimana itu digunakan atau dibeli, seperti
kemasannya. Pada konsep ini  berhubungan dengan
pelanggan  terutama berfokus pada  aspek nilai tambah untuk
membangun konten yang efektif, memungkinkan kelayakan
untuk mendapatkan respons produk dan komunikasi terpadu
dengan pelanggan (Varadarajan dan Yadav, 2009). 
 
Sementara itu, menurut Chaffey 2015 Bahwa digital

marketing mix yang dapat digunakan terdiri dari 4P sumber
daya digital utama yang mendukung setiap elemen dari
pemasaran.
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Dalam konsep 4P marketing mix, lebih fokus kepada Product,

Price, Promotion & Place. Dengan begitu seiring dengan
perkembangan era digital, pengusaha tidak lagi dapat
bergantung  kepada produknya saja namun kepada konsumen. 
 
Untuk itu, selain produk atau layanan inti, teknologi digital
menawarkan beragam jenis manfaat dan layanan yang dikenal
sebagai produk tambahan, mulai dari rekomendasi dan umpan
balik pelanggan agar spesifik untuk membantu pelanggan
menggunakan produk atau layanan. 
 
Adapun jenis harga, dengan adanya pengembangan model
baru seperti harga lelang atau volume pembelian, pada
umumnya termasuk diskon, garansi dan kebijakan
pengembalian, di antara lainnya. 
 
Tempat adalah yaitu kegiatan yang dilakukan pada
perusahaan untuk membuat jasa atau produk nya mudah di
peroleh oleh customer. Perusahaan perlu untuk
memperhatikan kemudahan akses dan ketersediaan produk
pada outlet, karna tujuannya dari distribusi sendiri ialah
menyediakan produk dan jasa untuk konsumen pada tempat
dan waktu yang tepat. 
 
Promosi dalam digital pemasaran menyalurkan berbagai
alternatif yang ada khusus digunakan untuk iklan, penjualan,
publik hubungan, surat langsung, pameran dan banyak lagi.
Unsur orang melibatkan apa yang ada terkait dengan layanan. 
 
Maka dari itu Chaffey (2015) menyebutkan beberapa sumber
daya digital yang mengotomatiskan pekerjaan itu biasanya
dilakukan oleh seseorang, termasuk pemberitahuan, penjawab
otomatis (balasan otomatis ke email) dan jawaban untuk
pertanyaan yang sering diajukan. 
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Selain itu alternatif lain marketing mix juga fokus kepada 4C
yaitu Consumer, Cost, Convenience, & Communication yang
merupakan orientasi konsumen. Pada pendekatan 4C ini,
diperlukan untuk melakukan marketing research & analysis

dari mulai mengidentifikasi demographics  (gender, usia,
pendapatan, pendidikan, lokasi, dan budaya) hingga
psychographics (gaya hidup, kepribadian). 
 
Hal ini bertujuan untuk dalam mengenal lebih dekat dengan
bagaimana mendekati para target market. Sehingga kepuasan
pelanggan sepenuhnya bukan berarti memberikan kepada apa
yang menurut kita keinginan dari mereka, tetapi apa yang
sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana
mereka inginkan. Atau secara singkat adalah memenuhi
kebutuhan pelanggan. Ada pula hubungan antara mutu suatu
produk dengan kepuasan pelanggan serta keuntungan industri.
Mutu yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan pelanggan
yang lebih tinggi, sekaligus mendukung harga yang lebih
tinggi dan sering juga biaya lebih rendah. 
 
Chaffey memperingatkan bahwa dalam kegagalan untuk
menerapkan strategi digital dalam bisnis, akan berdampak
dari waktu ke waktu. Sebuah strategi memungkinkan
perusahaan untuk mendapatkan dasar-dasar yang tepat dan
membangun dalam perbaikan terus-menerus aspek kunci
seperti pencarian, pengalaman pengguna, email dan
pemasaran media sosial. 



Menurut Saveria 2016 Tujuan dari digital marketing adalah
untuk mempromosikan suatu merek atau produk, demi
meningkatkan penjualan melalui berbagai teknik digital
marketing. Sedangkan adapun macam-macam kegiatan
pemasaran digital salah satunya antara lain yaitu search

engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM),

content marketing, influencer marketing, social media

marketing, e-mail marketing, e–books, games, dan berbagai
bentuk media digital lainnya. Kegiatannya dapat diperluas
hingga kesaluran non-internet yang menyediakan jasa media
digital, seperti ponsel (SMS).
 
Menurut Kannan 2017 Tujuan Digital Marketing yaitu dapat
membantu sebuah organisasi bagaimana untuk
mempromosikan suatu produk atau jasa baik itu melalui
berbagai bentuk saluran elektronik dan metode yang
membantu untuk mencapai target mereka lebih akurat dan
kampanye pemasaran ini dapat dievaluasi secara real time
menggunakan wawasan perilaku konsumen. Lalu tujuan
Digital Marketing itu sendiri dengan cara:
 
Mendatangkan Lalu lintas 

 
Lalu lintas adalah kunjungan ke situs website dari hasil
pencarian di mesin pencari. Dengan kata lain, ini adalah
jumlah pengunjung situs yang benar-benar tertarik terhadap
jasa atau produk yang ditawarkan. Cabang ilmu digital
marketing yang disebut search engine optimization (SEO),
social media strategy,  content marketing, dan sebagainya
sangat berperan demi menyukseskan digital marketing itu
sendiri. Untuk mencapai hal ini, harus dibutuhkan perubahan
untuk membuat situs menjadi lebih menarik. 

TUJUAN 

DIGITAL MARKETING
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Selain itu, masukkan beberapa kata kunci atau keyword yang
relevan terhadap sebuah produk sehingga orang bisa
menemukannya.  Lalu  bisa juga mempromosikan link atau
tautan ke situs tersebut.
 
Meningkatkan tingkat penjualan

 
Dengan meningkatkan tingkat penjualan tentu merupakan
tujuan utama dari setiap kegiatan pemasaran karena pastinya
akan mendatangkan suatu keuntungan, yang dimana menjadi
mudah untuk diukur. Selain itu, peningkatan pada penjualan
juga bisa dibandingkan dengan perusahaan lain untuk
menghindari kalah dalam persaingan suatu pemasaran.
 
Meningkatkan tingkat pelanggan

 
Dengan menggunakan Google Analytics, dengan cara ini bisa
melacak tercapai atau tidaknya target pasar penjualan.
Menetapkan target dan melacak prosesnya dengan Google

Analytics akan mempermudah untuk   mengetahui dari mana
saja pelanggan tersebut, serta keyword pencarian produk,
lokasi para pembeli, dan lain-lain. 
 
Persentase pelanggan setia

 
Menggunakan perangkat online juga bisa membantu untuk
mengetahui berapa banyak pelanggan yang kembali untuk
menikmati jasa atau produk tersebut. Mengetahui kesetiaan
pelanggan tentu merupakan hal yang penting bagi suatu
pemasaran, karena ini bisa menjadi tolok ukur seberapa efektif
produk Anda dan seberapa besar kepuasan pelanggan terhadap
produk Anda tersebut.
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Menarik konsumen baru

 
Mendapatkan konsumen baru tentunya akan lebih sulit dan
memakan biaya daripada mempertahankan yang sudah ada.
Dengan begitu tentunya untuk membuat promosi yang
bertujuan menjual lebih banyak produk atau jasa kepada
konsumen baru, tetapi harus juga perhatikan pentingnya
mempertahankan konsumen yang selama ini setia.
 
Membangun komunitas setia

 
Dengan membangun komunitas akan dapat mengembangkan
sebuah produk atau jasa, lalu pasti akan muncul basis
konsumen yang setia. Dengan ini harus menjadikan  sebagai
salah satu target agar kepercayaan konsumen terhadap produk
semakin terus meningkat dan bertambah pengguna baru.
 
Dengan beberapa poin penting di atas, bisa membuat strategi
digital marketing yang paling relevan dengan target.  Banyak
merupakan contoh taktik yang bisa diimplementasikan untuk
mencapai targetnya tertentu sehingga tidak perlu khawatir,
dengan budget pun bisa disesuaikan.
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KARAKTERISTIK 

DIGITAL MARKETING

Menurut Ryan 2014 Sebuah karakteristik dalam menerapkan
digital marketing sebagai strategi bisnis harus disesuaikan
dengan karakteristik bisnis yang dijalankan sebagai dasar
untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan strategi
tersebut. Secara sederhana, terdapat dua jenis karakteristik
bisnis yang harus dikenali dalam menentukan untuk
menggunakan digital marketing, yaitu:
 
1.      Mengenali Karakteristik Pelanggan atau Calon

Pelanggan

Dalam hal ini, terdapat dua jenis karakteristik pelanggan yaitu
pelanggan yang telah aktif dalam kegiatan online dan
pelanggan yang akan aktif dalam kegiatan online. Jika
pelanggan adalah pihak yang menggunakan teknologi digital
dalam mencari atau membeli produk dan jasa yang
ditawarkan, maka penggunaan digital marketing adalah
sebuah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika pelanggan tidak
memerlukan penggunaan teknologi digital, maka tidak perlu
menggunakan strategi digital marketing. Lalu   pelanggan
yang belum menggunakan tersebut bukan berarti tidak akan
pernah menggunakan dan dapat menjadi calon pelanggan di
masa depan, oleh karena itu, penggunaan digital marketing

tetap perlu dipertimbangkan sebagai strategi pemasaran
dengan target jangka panjang.
 
 
2.      Mengenali Karakteristik Produk, Jasa, dan Merek

dengan Digital Marketing

Hampir semua jenis produk atau jasa atau merek dapat dijual
secara mudah melalui media online. Dengan begitu bahwa
tidak perlu ada karakteristik khusus untuk dapat menjual
barang melalui strategi digital marketing. Hanya saja yang
perlu diperhatikan yaitu faktor pelanggan, bahwa jika terjadi
interaksi secara online dengan pelanggan, maka semua jenis
barang atau jasa dapat ditawarkan melalui penerapan strategi
digital marketing.
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JENIS STRATEGI 

DIGITAL MARKETING

Di era ini para pemasaran baik jasa maupun produk saling
berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu dan terbaik dalam
melayani keinginan pelanggannya. Serta mereka juga ingin
agar produk atau jasa yang mereka hasilkan menjadi
kepentingan dan kebutuhan untuk para konsumen, dimana
produk mereka menempati posisi nomor satu dalam hal
pangsa pasar dan permintaan dari para pelanggan. Oleh karena
itu, sebuah perusahaan harus memiliki strategi dalam berbisnis
yang tepat supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari para
konsumen serta dapat bersaing dengan para pesaing lainnya. 
 
Dengan adanya sebuah teknologi informasi memberikan
peranan yang besar dalam aspek pengelolaan bisnis. Menjadi
perhatian bahwa salah satu teknologi informasi yang
digunakan sampai saat ini telah digunakan banyak kebutuhan
untuk masyarakat dunia adalah internet. Kita tahu bahwa
internet memiliki peranan yang sangat besar dalam dunia
pemasaran, tanpa adanya internet pemasaran hanya biasa saja.
Pengaruh perkembangan teknologi tersebut menyebabkan
dunia pemasaran untuk selalu menawarkan dan membuat
sebuah konsep pemasaran baru melalui intenet, melalui
konsep baru ini pemasaran dapat dilakukan dengan lebih cepat
dan akurat dan para pemasar dapat menjangkau daerah
pemasaran hingga keseluruh dunia.
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Tentukan strategi pemasaran konten. Dengan cara ini
hanya memerlukan kalender tentang topik apa yang akan
posting. Ini akan membantu untuk menentukan tujuan dan
mempersiapkan konten dengan lebih baik. 
Bagikan mereka di Media Sosial, Blog, dan bantu Konten
yang dibuat untuk mendapatkan daya tarik.
Pantau Komentar dan Balas setiap komentar serta umpan
balik yang didapatkan. Cobalah untuk merevisi konten
dan menyesuaikan saran yang dapatkan karena hal ini
akan membantu memperbaiki konten lebih jauh lagi.
Membuat dan Memposting minimal satu artikel setiap
minggu. Cobalah untuk membuat setidaknya satu artikel
setiap minggu meskipun tidak memiliki tim konten dan
pemilik bisnis kecil.

Digital Marketing sangat membutuhkan strategi untuk
pencapaiannya menjadi sukses. Dalam lautan persaingan
yang sangat besar, tentunya harus menerapkan strategi-
strategi yang dimana untuk mencapai kesuksesan suatu
perusahaan. Untungnya, sebagian besar perusahaan hanya
perlu menerapkan beberapa strategi pemasaran untuk melihat
hasilnya.  Berikut adalah cara menentukan Strategi Digital

Marketing:  
 
1.

2.

3.

4.

 
Media sosial adalah media untuk berinteraksi kepada
audience  yang ada, demi mendapatkan umpan balik dari
mereka dan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan
layanan dan memecahkan permasalahan. Di zaman modern,
pemasaran berkembang pesat diakibatkan teknologi terbaru
untuk tetap efektif.



Pemasaran digital perlahan menjadi kebutuhan dalam era yang
didefinisikan oleh internet. Selain itu juga ada Strategi
Pemasaran Digital Dasar yang bisa digunakan:
 
SITUS WEB

 
Situs web bisnis.  Situs web Anda adalah "rumah" digital
bisnis tersendiri dan merupakan satu-satunya tempat online di
mana sepenuhnya mengendalikan pesan. Situs web tidak harus
mewah, tetapi harus ramah seluler.
 
SEO

 
SEO Mesin pencari seperti Google,  menjadi media online
yang paling paling banyak digunakan orang mencari
informasi. SEO memiliki goals untuk meningkatkan peringkat
website perusahaan di Google. Menggunakan berbagai
pendekatan untuk mengoptimalkan peringkat di mesin
pencarian, orang ini mungkin bekerja secara langsung dengan
pembuat konten untuk memastikan konten yang mereka
hasilkan berkinerja dengan baik di Google, bahkan jika
perusahaan juga mengupload konten ini di media sosial.
Mendorong penggunaan video dalam penjualan dan
membantu mengoptimalkan video tersebut untuk kesuksesan
SEO. Pembeli menghabiskan banyak waktu untuk melihat
penjualan secara online, dan jika tidak ada penggambaran
kualitas seperti contoh properti atau rumah.
 
VIDEO

 
Video adalah alat yang ampuh saat menjual berbagai macam
produk dan harus disertakan dalam SEO dan strategi
pemasaran. Membuat banyak content yang dioptimasi SEO
untuk mendapatkan banyak pengunjung website yang bisa
menjadi peluang sebagai calon customer.
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PEMASARAN E-MAIL

 

Pemasaran E-mail pemasaran menjadi sangat penting, E-mail

menawarkan manfaat yang lebih praktis serta dibutuhkan biaya

yang lebih hemat untuk mengirimkan lebih banyak dan ini

dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. E-mail

dapat digunakan untuk mengirim pengingat tentang promosi

suatu penjualan atau pesan tentang tawaran kepada pelanggan. 

 

PEMASARAN MEDIA SOSIAL

 

Pemasaran Media Sosial Menurut Admin 2010 Media sosial itu

sendiri adalah strategi pemasaran yang paling popular di era

saat ini. Untuk itu berdampak pada cara komunikasi baik bagi

perusahaan maupun pelanggan dengan menawarkan platform

yang mudah diakses oleh semua orang melalui Internet.

Dengan menggunakan platform ini, seseorang dapat

berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, serta dapat

berbagi informasi, dan juga memberikan pada kesempatan yang

lebih luas bagi perusahaan untuk menjangkau pelanggan dan

membangun merek suatu perusahaan.

 

PEMASARAN KONTEN

 

Dengan pemasaran ini mempengaruhi pembuatan konten

diantaranya yaitu seperti  Blog, Infografis, Video, dan lain-lain.

Yang dibagikan secara digital bertujuan untuk menarik

pengguna melihat konten dan mengambil tindakan yang

diinginkan.
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IKLAN BAYAR PER KLIK (PPC) 
 

Iklan digital bayar per klik ini akan muncul pada saat
pengguna melakukan pencarian di internet untuk istilah yang
Anda gunakan dalam iklan. Nama tersebut berasal dari
kenyataan, bahwa Anda hanya membayar ketika seseorang
mengklik iklan Anda. Tempat paling umum untuk iklan PPC
adalah di Google (menggunakan Google AdWords) tetapi
iklan di Facebook dan saluran media sosial lainnya juga
dianggap PPC.
 
OTOMATISASI PEMASARAN 

 
Perangkat lunak otomasi pemasaran dapat mengotomatiskan
banyak aspek pemasaran berulang. Misalnya, dapat mengirim
respons otomatis seperti halnya robot. Ini dapat menjadwalkan
posting media sosial, menentukan waktu terbaik untuk
mengirim email.
 
PESAN PEMASARAN SMS

 
Short Message Service (SMS)  adalah alat pemasaran yang
cepat, hemat biaya, dan mudah. Dengan cara menyebarkan
pesan promosi SMS Mobile adalah perangkat yang sangat
berguna dan penting. Dari SMS hingga penggunaan aplikasi
perpesanan seperti WhatsApp, Messenger dapat memasarkan
ke pelanggan menggunakan perpesanan seluler.
 
PERINGKAT DAN ULASAN ONLINE

 
Banyak yang mengatakan bahwa situs ulasan online bukan
sebagai pemasaran digital, tetapi mereka adalah faktor utama
dalam bagaimana prospek membentuk opini bisnis. Pantau
ulasan Anda secara teratur dan tanggapi ulasan negatif dengan
cepat.
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TAHAPAN PENENTUAN STRATEGI DIGITAL

MARKETING

 
Untuk menerapkan strategi digital marketing dengan tahapan
penentuan strategi terbaik dan langkah awal peletakan pondasi
digital berupa identifikasi atas bisnis, pesaing, pelanggan,
target bisnis, dan progres (Ryan, 2014:24).
 
Identifikasi Bisnis

Mengidentifikasi bisnis dengan cara mengolah keadaan bisnis
berdasarkan beberapa aspek, antara lain aspek kesiapan bisnis
untuk mengadopsi digital marketing, kesesuaian produk
dengan metode promosi online, ketersediaan teknologi,
kemampuan, dan infrastruktur untuk mendukung digital
marketing, cara integrasi digital marketing ke dalam proses
bisnis, dan kesiapan sumber daya manusia terhadap perubahan
model pemasaran akibat penerapan digital marketing.
 
Identifikasi Pesaing

Mengidentifikasi pesaing dengan cara menganalisa keadaan
pesaing berdasarkan beberapa aspek yang terdiri dari
kejelasan mengenai jumlah dan siapa saja yang menjadi
pesaing dalam pasar digital, keterhubungan antara pesaing
dalam pasar digital dan pasar offline, kelebihan dan
kekurangan pesaing, analisa keunikan produk dan jasa
dibandingkan dengan pesaing, analisa pesaing dalam
lingkungan yang luas.
 
Identifikasi Pelanggan

Mengidentifikasi pelanggan dengan cara menganalisa
beberapa aspek, antara lain tentang kejelasan mengenai siapa
saja pelanggan yang dimiliki, apa saja keinginan pelanggan,
target pelanggan, cara penggunaan teknologi digital oleh
pelanggan, metode penggunaan teknologi digital untuk
menjangkau pelanggan.
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Identifikasi Target Bisnis 

Mengidentifikasi target bisnis dengan cara menentukan strategi
digital marketing yang paling tepat, dengan diketahui lebih
spesifik target bisnis yang ingin dicapai. Identifikasi target bisnis
dalam hal ini perlu menganalisa beberapa aspek, antara lain
mengenai hasil apa yang ingin dicapai dari penerapan strategi
digital marketing, dan kejelasan pengukuran serta hasil yang
realistis. 
 
Identifikasi Progres 

Mengidentifikasi progres dengan cara dilakukan dengan
menganalisa beberapa aspek, antara lain tentang preferensi
saluran digital yang lebih memberikan keutungan (keuntungan
dalam hal ini berupa kepadatan pengunjung), alasan yang
menjadikan sebuah saluran digital lebih ramai dibandingkan
saluran lain, dan dampak peningkatan pengunjung.
 
Menurut (Ryan, 2014:26) Proses penentuan strategi digital

marketing di atas memerlukan analisa yang mendalam tentang
suatu bisnis lalu dengan tujuan utama untuk menemukan titik-
titik kritis yang dimiliki oleh sebuah bisnis dan dapat menjadi
keunikan serta memiliki daya tarik dan daya saing tinggi di
pasar, selain itu tentang metode integrasi strategi digital

marketing yang paling tepat demi hasil yang maksimal sesuai
target yang ditetapkan.
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Media dari digital marketing yang memberikan kenyamanan
untuk digunakan pelanggan. Ketika seorang pelanggan
merasa bahwa media yang digunakan adalah nyaman, maka
pelanggan akan dapat menggunakannya dengan lebih efektif
dan efisien. Hal ini akan membuat para pelanggan
merasakan kecepatan akses dalam mencari kebutuhan yang
diinginkan serta  cenderung lebih cepat menemukannya. 

Teknologi digital memungkinkan pelanggan menjadi salah
satu pihak yang berkontribusi terhadap pembentukan
produk, sehingga dengan penyediaan media yang dapat
mengakomodir keinginan pelanggan dalam hal kontribusi
tersebut akan semakin menjadikan pelanggan merasa
memiliki kontrol atas produk melalui umpan balik yang
diberikan, sehingga akan memberikan nilai positif ke
pelanggan.

 

STRATEGI DIGITAL MARKETING UNTUK

MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN
 
Menurut Ryan, 2014:30 Strategi Digital Marketing memegang
peranan pokok dalam keberhasilan strategi. Namun hal lain
yang juga perlu untuk dianalisis, utamanya terkait pelanggan
dari pasar digital yang menjadi target utama bisnis. Pada
dasarnya, pelanggan adalah sama, baik yang terlibat dalam
proses jual beli secara offline maupun online, bahwa pelanggan
memiliki ekspektasi dan harapan atas beberapa hal sebagai
berikut: 
 

 



Kecepatan pelayanan merupakan salah satu manfaat utama
dari adanya teknologi digital, yaitu merupakan pemberian
efisiensi waktu bagi para pelanggan dalam mencari dan
mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. Oleh karena
itu, semakin cepat suatu produk atau jasa disajikan, semakin
pelanggan akan merasakan pemenuhan atas harapannya
karena pelanggan sangat menghargai waktunya. 

Kualitas produk yang menjadikan teknologi digital menjadi
persaingan antar produk dan jasa semakin ketat, dimana
pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan banyak pilihan
untuk satu produk atau jasa yang diinginkan untuk
dibandingkan dan dipilih yang dirasa paling baik
kualitasnya. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya
kualitas produk dalam strategi digital marketing untuk dapat
membangun kepuasan, kepercayaan serta loyalitas
pelanggan.
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KONTEN 

DIGITAL MARKETING

Konten Digital Marketing menurut Kotler 2017 adalah strategi
pemasaran digital yang   dimana para pemasar merencanakan,
membuat, memproses serta mendistribusikan konten yang telah
dibuat demi menarik para audience untuk mendorong mereka
menjadi pelanggan. Perlu diketahui pada era digital teknologi
dan internet pada saat ini pemasaran yang dilakukan secara
tradisional sudah tidak efektif lagi. Dalam pemasaran secara
tradisional, tentunya mereka mempromosikan apa yang mereka
jual seperti produk atau jasa melalui media iklan. Dengan
memiliki harapan agar saat customer melihat iklan itu dapat
langsung membeli barang tersebut. Tentu jika kita berbicara
tentang konten marketing kita hampir berbicara tentang
pemasaran model digital.  Sehingga cara pemasaran digital
sebelum mengenal konten marketing saat ini kurang diminati
banyak orang. Masyarakat sudah kebal terhadap promosi
produk, sehingga ketika mereka melihat iklan promosi online
mereka sudah kebal dan menganggap angin lalu. Yang
membedakan konten marketing dengan hal lainnya adalah jika
iklan promosi dibuat menjadi berbeda dan unik sehingga akan
membuat para khalayak tertarik atas konten tersebut. 
 
Oleh karena itu, strategi pemasaran digital tidak dapat berhasil
tanpa pemasaran konten berkualitas. Perusahaan perlu
melakukan penelitian pada target untuk menciptakan
pemasaran konten yang memenuhi kepentingan mereka.
Sehingga cara pemasaran digital sebelum mengenal Konten
Marketing saat ini kurang diminati banyak orang. Meskipun
Konten   Marketing dan Sosial Media Marketing berhubungan
mereka memiliki tujuan spesifik yang berbeda namun saling
melengkapi. Dimana Sosial Media menjadi media promosi
sedangkan Konten   Marketing berbicara tentang pembuatan
suatu konten yang akan di sampaikan melalui Media Sosial.
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Menarik audience baru untuk mengenali bisnis barang atau
jasa perusahaan.
Mendorong audience untuk membeli atau menggunakan
barang atau jasa yang dipromosikan tersebut dan menjadi
konsumen.

Konten   Marketing memiliki dua tujuan yang penting untuk
menarik audience serta mendorong audience menjadi
customer. Konten   Marketing pada prinsipnya bertujuan
untuk:
1.

2.

 
Selain itu ada berbagai bentuk konten, mulai dari yang dasar
seperti video, gambar, teks. Semua taktik pemasaran konten
juga terkait dengan aspek lain dari pemasaran masuk digital,
yaitu optimisasi mesin pencari, yaitu teknik tertentu yang
harus diimplementasikan untuk meningkatkan visibilitas dan
jangkauan setiap jenis konten. Untuk  itu dalam pengaturan
online apapun, organisasi dapat memilih dari berbagai format
dan taktik untuk sukses strategi pemasaran konten. Namun,
taktik ini perlu mencerminkan kebutuhan audiens yang
ditargetkan dan tujuan organisasi. Format dan taktik
pemasaran konten yang paling umum disajikan di bawah ini
(Sobal, 2017; Kolowich, 2016; McGill, 2017):
 
POSTING BLOG

Sebagai bentuk pemasaran konten yang paling umum dan juga
sudah dikenal oleh khalayak, posting blog dipublikasikan di
situs web dan kemudian dibagikan di media sosial, setelah
mereka dioptimalkan menggunakan tempat optimasi mesin
pencari. Posting blog harus dipublikasikan secara teratur untuk
menarik pengunjung baru dan berulang, serta mereka harus
melakukannya fokus pada penyediaan konten berharga untuk
audiens yang ditargetkan sehingga akan membuat pembaca
cenderung meneruskan dan membagikannya di platform sosial
media dan situs web lain.
 

 

21



E-BOOKS

Jenis konten ini mencerminkan sumber informasi yang
mendalam tentang subjek tertentu, dan dapat memberikan
sumber kredibilitas baru bagi perusahaan bertanggung jawab
atas pembuatan konten ini. Dalam praktik pemasaran online,
ebooks dianggap sebagai petunjuk alat pembangkitan karena
agar calon pelanggan dapat mengakses sumber daya gratis,
mereka biasanya harus menyediakannya informasi kontak
mereka. Akibatnya, konsumen mendapat kesempatan untuk
mempelajari informasi berharga, dan organisasi yang
menghasilkan e-book mengembangkan petunjuk baru untuk
bisnis mereka.
 
TEMPLATE

Template dan lembar kerja digunakan oleh organisasi dalam
pengaturan online untuk membantu pelanggan potensial dengan
masalah tertentu, Dengan mengunduh template, perusahaan
membantu dalam menyederhanakan tantangan bagi pelanggan
potensial.
 
INFOGRAFIS

Dengan infografis dapat mengatur data secara visual, sehingga
memberikan lebih banyak peluang menarik untuk mengirimkan
informasi. Infografis relevan untuk perangkat besar informasi
dan data yang dapat diekspos lebih jelas dan mudah dipahami.
 
VIDEO

Format konten ini memiliki tingkat keterlibatan dan penularan
tertinggi di media sosial dan situs web lainnya. Video dapat
digunakan sebagai taktik pemasaran konten untuk menjelaskan
masalah tertentu, menunjukkan produk atau layanan, dan
menyajikan topik yang menarik bagi audience yang ditargetkan.
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PODCAST

Podcast digunakan untuk pembuatan prospek, dengan meminta
pendengar untuk berlangganan pembaruan, sehingga taktik
konten ini dapat membangun audiens dan membangun merek
tertentu sebagai sumber keahlian.
 
STUDI KASUS

Perusahaan online menggunakan studi kasus untuk berbagi
kisah sukses pelanggan yang menjelaskan bagaimana produk
atau layanan mereka membantu pelanggan tertentu.
 
KONTEN YANG DIBUAT PENGGUNA

Jenis konten ini bisa berupa teks, gambar, video atau audio apa
saja diciptakan oleh konsumen merek atau perusahaan. Konten
yang dibuat oleh pelanggan setia ini kemudian dapat digunakan
kembali dan didistribusikan kembali dengan audiens organisasi,
untuk meningkatkan visibilitasnya dan menghasilkan lebih
banyak kredibilitas di antara pelanggan. Baru-baru ini,
berdasarkan keunikan media sosial, penelitian telah difokuskan
dampak konten yang dibuat pengguna dalam mempengaruhi
reputasi merek dan pengembangan merek, serta pembentukan
merek (Iglesias et al., 2013; Quinton, 2013).
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Selain itu Event Marketing juga memiliki hubungan yang erat
dengan Konten   Marketing. Dimana strategi dalam
menyampaikan suatu isi konten adalah dengan menggunakan
atau mengadakan event marketing sebagai salah satu strategi
yang akan dilaksanakan. Tidak hanya itu saja melalui event

marketing yang diadakan tentu akan menciptakan pengalaman
tersendiri untuk para pengunjung sehingga jika konten dari
event marketing yang dimiliki sangatlah menarik tentu akan
menciptakan customer engagement.  Menurut peneliti (Julie Z.
Sneat & R Zachary Finney, 2014) ada 3 dimensi dari Event

Marketing ini yaitu: 
 
PERUSAHAAN

 
Perusahaan membuat sebuah acara inovatif yang untuk menarik
pengunjung agar langsung mengetahui dan merasakan sebuah
acara yang inovatif dan kreatif. 
 
HIBURAN

 
Memberikan manfaat terhadap peserta dengan alasan
memberikan hiburan dan merasakan langsung terhadap event

yang diadakan. 
 
KEPUASAN 

 
Bagaimana peserta merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan
kesenangan dari acara yang diadakan dengan memberikan
manfaat yang baik.
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Konten dari event marketing yang dimiliki sangatlah menarik
tentu akan menciptakan customer engagement. Customer

Engagement melibatkan koneksi dimana individu membentuk
organisasi yang didasarkan oleh pengalaman dengan penawaran
dan aktivitas dari organisasi. Customer engagement muncul
dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi, khususnya
internet. Internet dengan sifatnya yang interaktif mampu
mendukung komunikasi dua arah antara customer dengan
perusahaan. Sehingga membuat perusahaan dapat
menyampaikan informasi dan pesan kepada konsumen, tidak
hanya itu customer juga dapat menyampaikan feedback ke
perusahaan. 

 
Kabadayi (2014) yang menyatakan bahwa dengan Customer
Engagement memiliki peran penting dalam strategi media sosial
perusahaan. Tanpa adanya comment dan like yang aktif,
kontribusi kesusksesan media sosial akan terhambat.
Perusahaan perlu untuk memfasilitasi dan mendukung perilaku
tersebut.
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MANFAAT DIGITAL MARKETING
 
 

Melacak Catatan Hasil 
Pemasaran Digital adalah kenyataan bahwa hasilnya dapat
dengan mudah dilacak dan diukur. Ketika pemasaran digital
sepenuhnya dioptimalkan, bisnis dapat mengukur jumlah orang
yang mengklik pesan tertentu atau jumlah orang yang membaca
email tertentu.
 
Jangkau Pemirsa yang Lebih Besar
Bisnis umumnya dapat menjangkau khalayak yang lebih besar
menggunakan pemasaran digital. Dalam satu menit, pemasaran
digital dapat menjangkau lebih dari 1 juta audience.

 
Hemat Biaya
Pemasaran digital berbiaya efektif dan inilah sebabnya mengapa
bisnis dari semua kategori termasuk organisasi kecil, menengah
dan besar merasa mudah untuk menggunakan pendekatan
pemasaran ini.
 
Meningkatkan Tingkat Situs Web
Dalam pemasaran digital, kenyataan bahwa setiap kampanye
pemasaran digital ditautkan ke situs web bisnis. Klik pada pesan
iklan dapat mengarahkan pelanggan langsung ke situs web
organisasi.
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SOSIAL MEDIA MARKETING

 
Menurut Weinberg dalam Nadila, 2019 Sosial Media Marketing
adalah sebuah bentuk proses yang mendorong individu untuk
melakukan suatu promosi produk barang dan jasa yang kita
miliki melalui internet baik itu melalui situs web, produk, atau
layanan mereka melalui media sosial serta juga untuk
berkomunikasi dengan sebuah komunitas. Strategi kegiatan
pemasaran menggunakan situs-situs media sosial seperti
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan sebagainya. 
 
Menurut Gunelius dalam Nadila, 2019 terdapat empat elemen
yang dijadikan sebagai variabel kesuksesan Sosial Media
Marketing :
 
Pembuatan Konten

Pembuatan konten yang menarik menjadi landasan strategi
dalam melakukan pemasaran media sosial. Konten yang dibuat
harus menarik serta harus mewakili kepribadian dari sebuah
bisnis agar dapat dipercaya oleh target konsumen.
 
Membagikan Konten

Membagikan Konten kepada komunitas sosial dapat membantu
memperluas jaringan sebuah bisnis dan memperluas audience.
Berbagi konten dapat menyebabkan penjualan tidak langsung
dan langsung tergantung pada jenis konten yang dibagikan.
 
Jejaring Sosial

Jejaring Sosial memungkinkan seseorang bertemu dengan lebih
banyak orang yang memiliki minat yang sama. Jaringan yang
luas dapat membangun hubungan yang dapat menghasilkan
lebih banyak bisnis. Komunikasi yang jujur dan hati-hati harus
diperhatikan saat melakukan social networking.
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Membangun Komunitas Sosial

Membangun Komunitas Sosial merupakan sebuah komunitas
online dimana terjadi interaksi antar manusia yang tinggal di
seluruh dunia dengan menggunakan teknologi. Membangun
komunitas di internet yang memiliki kesamaan minat dapat
terjadi dengan adanya social networking.
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Biaya jauh lebih murah.

Durasi pada informasi online tersedia secara permanen.

Jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis.

Dapat diakses kapanpun dan dimanapun serta tidak terbatas

waktu.

Target bisa diatur sesuai dengan demografi, domisili, gaya

hidup, dan bahkan kebiasaan.

Hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs,

jumlah konsumen yang melakukan pembelian online.

Hasil cepat terlihat sehingga pemasar dapat melakukan

tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang

tidak sesuai.

Bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena
komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah sehingga
pelaku usaha membina relasi dan menumbuhkan
kepercayaan konsumen.

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN DIGITAL

MARKETING
 
Di zaman modern sekarang ini banyak yang menuntut pemasar
untuk berpikir ke arah pemasaran dengan strategi low budget

high impact. Dengan   ini mendorong pemasar, selain untuk
mendapatkan pelanggan baru, tetapi juga berinovasi untuk
mempertahankan pelanggan lama, apalagi yang berpotensi.
 
Agar sukses, perusahaan perlu mempertahankan hubungan yang
sangat baik dengan pelanggan mereka yang ada dan untuk
mengetahui kebutuhan masa depan mereka. Pada salah satu
manfaatan digital marketing yang memiliki beberapa
keunggulan diantaranya yaitu seperti:
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Mudah ditiru oleh pesaing lain. 
Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. 
Reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif. 
Internet marketing belum digunakan oleh semua orang:
beberapa pelanggan, terutama yang lebih tua masih tidak
mempercayai lingkungan digital, lebih memilih untuk
menggunakan metode tradisional.
Kesulitan terjadi pada koneksi internet lambat, jika situs web
terlalu besar, mengakibatkan customer memerlukan waktu
yang cukup lama. 
Internet marketing sangat tergantung pada teknologi yang
dapat rentan terhadap kesalahan.

Selain itu, digital marketing mempunyai sejumlah
kelemahannya, di antaranya seperti: 



 
MENGAPA HARUS MENERAPKAN

DIGITAL MARKETING
 
 
Dengan munculnya pemasaran digital, hal ini menciptakan
perselisihan untuk beberapa bisnis dan mengembangkan
kompetisi baru. Hal ini berpotensi membahayakan bisnis
sepenuhnya karena persaingan cepat maju dalam cara
pemasaran digital baru. Bahkan, banyak bisnis tidak
menyadari betapa pentingnya pemasaran digital untuk
keberhasilan perusahaan di dunia saat ini. Ini telah menjadi
komponen kunci bagi banyak bisnis sukses. Dalam dunia
sekarang ini bisnis pemasaran digital membutuhkan tim
profesional dibayar agar bisnis dapat terus mengikuti trend

pemasaran digital yang berkembang. Dalam hal ini, setiap
bisnis dari semua ukuran membutuhkan tim pemasaran
digital di tempat. 
 
Digital Marketing memberikan arah yang pasti untuk

sebuah Perusahaan

 
Kebanyakan perusahaan yang terus berjalan tanpa adanya
digital marketing,  tidak memiliki suatu tujuan strategis
yang jelas. Perusahaan itu tidak ada bayangan yang tepat
tentang tujuan apa saja yang ingin diraih oleh perusahaan
melalui pemasaran secara online, terutama dalam suatu
pembahasan untuk mendapatkan pelanggan baru,
meningkatkan penjualan dan menjalin hubungan antara
produsen dengan konsumen secara lebih dalam di platform

online. Tanpa digital marketing, kita tidak bisa
memanfaatkan transformasi teknologi untuk bisa
memberikan arah yang jelas kepada pertumbuhan
perusahaan. 
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Apabila Tidak Memiliki Digital Marketing, maka

Kompetitor akan Meraih Perhatian Pelanggan Kita

 
Terdapat bahwa apabila suatu  perusahaan yang tidak
memiliki digital marketing pasti akan sangat merugi. Ketika
perusahaan kita tidak menggunakan sumber daya yang kuat
dan kompeten untuk menguasai digital marketing, maka
kompetitor kita yang akan melakukannya. Penerapan digital

marketing akan memudahkan para pebisnis dan pengusaha
untuk bercengkrama langsung dengan konsumen baru atau
para pelanggan setia mereka.  Sebuah bisnis tanpa
pelanggan akan menjadi bisnis yang hampa. 
 
Digital Marketing Membantu Kita dalam Mengenal

Target Pelanggan melalui Online
 
Apabila target pasar atau target pelanggan kita diambil alih
oleh para kompetitor, maka memaksimalkan penerapan
digital marketing adalah solusinya. Dengan penerapan
digital marketing yang maksimal,  dapat mengetahui tingkat
permintaan pelanggan secara online. Secara tidak langsung,
akan lebih mengenal apa yang disukai dan tidak disukai
oleh para target pelanggan kita.    Dalam hal ini, bisa
menggunakan kata kunci atau keywords yang disarankan
oleh aplikasi Google untuk menarik perhatian para calon
pelanggan ke situs bisnis kita. Jika salah satu keywords

yang kita gunakan telah berhasil membawa mereka
mengunjungi situs bisnis kita, maka kita tahu hal tersebut
merupakan minat atau ketertarikan yang target pelanggan
kita inginkan. 
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Digital Marketing Memberitahu Informasi yang Rinci

tentang Pelanggan

 
Apabila Anda belum mengenal pelanggan Anda dengan
sangat baik, maka penggunaan digital marketing adalah
jawabannya.  Fungsi digital marketing bisa melebihi fungsi
Google Analytics atau aplikasi lain sejenisnya. Dalam hal
ini Google Analytics hanya bisa membantu untuk melihat
jumlah kunjungan pelanggan atau calon konsumen ke situs
web kita, namun bukan memberikan kita gambaran tentang
apa yang disukai mereka terhadap situs web kita dan apa
yang mereka inginkan didunia pasar modern ini. Dengan
kata lain, digital marketing membantu kita untuk
mendapatkan informasi pelanggan secara lebih dalam
melebihi Google Analytics.  
 
Digital Marketing Membantu Kita untuk

Menumbuhkan Nilai Online yang Kuat

 
Digital marketing akan membantu bisnis atau usaha untuk
memiliki “nilai” yang kuat.    Penerapan strategi digital
marketing yang tepat akan membuat pelanggan lama
semakin setia dengan produk kita, dan pelanggan produk
lain akan beralih ke produk kita.  
 
Digital Marketing dapat Menghemat Anggaran

Pengeluaran Perusahaan

 
Hadirnya digital marketing juga membuat budget

perusahaan semakin aman dan tidak boros. Kita tidak perlu
lagi mengeluarkan banyak biaya untuk print flyer, iklan-
iklan cetak, membuat baliho, dan lain sebagainya.  Dengan
begitu, kita bisa beralih pada digital marketing yang dapat
memaksimalkan pencapaian tujuan bisnis kita, namun
dilakukan secara online sehingga lebih hemat biaya.
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Digital Marketing Membantu Bisnis menjadi Terkenal

Meskipun Lingkupnya sangat Luas

 
Walaupun perusahaan memiliki budget yang cukup banyak,
namun penerapan digital marketing tetap lebih efektif
daripada strategi pemasaran lainnya. Mengapa demikian?
Salah satu kelebihan digital marketing yaitu, dapat
mempercepat jangkauan pelanggan secara lebih cepat, tepat
dan luas. Jika kita melihat geografis Indonesia yang begitu
luas dari Sabang sampai Merauke, mungkin kita berpikir
bahwa mempromosikan produk dan layanan jasa kita ke
seluruh Indonesia adalah hal yang sangat mustahil. Namun,
kehadiran digital marketing akan mempermudah segalanya.
Penerapan strategi digital marketing yang efektif dan tepat
akan membantu bisnis kita semakin berkembang dan
terkenal, meskipun lingkupnya sangat luas. 
 
Digital Marketing Membantu Bisnis Kita semakin

Dinamis

 
Kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan secara
cepat. Jika kita tidak mengikuti perubahan yang yang
terjadi atau tidak mau beradaptasi terhadap segala
perubahan yang ada, maka kita harus bersiap-siap untuk
tertinggal dari para kompetitor. Digital marketing akan
membantu kita untuk membaca segala perubahan yang ada
melalui online, sehingga bisnis kita bisa beradaptasi dengan
segala perubahan tersebut.  
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Digital Marketing akan Membangun Kepercayaan

Pelanggan terhadap Bisnis Kita

 
Bisa dikatakan hampir semua pelanggan yang ingin
membeli suatu produk atau memilih layanan jasa, mereka
akan mengecek informasi yang tersedia secara online.
Mereka akan mengecek melalui situs web, akun Instagram,

Facebook, Twitter dan platform sosial lainnya yang dapat
memberikan informasi serta konten-konten terpercaya.
Kabar baiknya, ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan
yang tinggi dari para pelanggan terhadap bisnis kita.
 
Digital Marketing dapat Terintegrasi dengan Strategi

Pemasaran secara Tradisional

 
Meskipun digital marketing cocok untuk strategi pemasaran
secara modern, namun digital marketing juga bisa
terintegrasi dengan strategi pemasaran secara tradisional.
Maksudnya, kita bukan hanya mengandalkan
perkembangan digital untuk mempromosikan produk dan
layanan jasa, atau menggunakan media sosial untuk
merangkul pelanggan baru yang lebih banyak. Namun,
strategi pemasaran secara tradisional tetap bisa digunakan,
sehingga strategi pemasaran yang dimiliki perusahaan akan
semakin kuat. 
 
 

35



PENGARUH DIGITAL

MARKETING TERHADAP

MINAT BELI
 
Gaya hidup masyarakat Indonesia di era digital ini selalu
berubah-ubah. Berbagai cara berbelanja diadaptasi oleh
masyarakat Indonesia, mulai dari langsung datang ke toko,
sampai yang sedang trend saat ini yaitu berbelanja melalui
internet atau yang biasa disebut online shop. Bahkan
sekarang pembeli lebih senang berbelanja melalui online
daripada datang langsung ke toko, karena lebih menghemat
waktu dan simpel.
 
Menurut Saragih dan Ramadhany dalam Nadila 2019
bahwa berbelanja dengan digital marketing melalui media
sosial, akan terasa kenyamanannya   dan kepuasannya saat
berbelanja di media sosial mereka dapat mengatur budget

serta fitur yang dibutuhkan dan bisa   mengimbangi   rasa
aman saat berbelanja di media sosial, sehingga muncul
minat beli pada konsumen.
 
Melihat trend berbelanja dengan online lebih disukai para
pembeli, maka memasarkan barang dagangan melalui
online pun merupakan sesuatu yang menjadi harus untuk
dilakukan penjual, karena dengan melakukan pemasaran
secara online atau lebih dikenal dengan digital marketing
sangatlah lebih mudah, praktis dan cepat. Sehingga apabila
pemasaran secara online dikemas dengan baik dan menarik
akan lebih menarik minat pembeli untuk membeli barang
yang ditawarkan.
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Kemudahan. Para khalayak  dapat dengan mudah untuk
memesan produk dalam waktu 24 jam sehari dimana
mereka berada.  Mereka tidak harus berkendara, mencari
tempat parkir, dan berjalan melewati jalan yang panjang
untuk mencari dan memeriksa barang-barang. Dan
mereka tidak harus berkendara ke toko, hanya untuk
menemukan bahwa barang yang dicari sudah habis. 
Informasi. Pelanggan dapat memperoleh setumpuk
informasi tentang perusahaan, ragam produk, dan
persaingan tanpa meninggalkan kantor atau rumah
mereka. Mereka dapat memusatkan perhatian pada
kriteria objektif seperti harga, kualitas, kinerja, dan
ketersediaan. 
Dengan layanan online, pelanggan tidak perlu
menghadapai atau melayani bujukan dan faktor-faktor
emosional. 

Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar.
Perusahaan dapat dengan cepat menambah produk pada
penawaran mereka serta mengubah harga dan deskripsi.
Biaya yang lebih rendah. Dengan pemasaran digital  bisa
mencegah sejumlah biaya pengelolaan pada toko dan
biaya sewa, ataupun asuransi, serta prasarana yang
menyertainya.
Pemupukan hubungan. Pemasar online dapat berbicara
dengan pelanggan dan belajar dengan lebih banyak dari
mereka. 

Dalam tahap evaluasi proses keputusan pembelian,
konsumen membentuk kesukaan atau minat atas merek-
merek dalam sekumpulan pilihan-pilihan, konsumen juga
mungkin membentuk minat untuk membeli produk yang
paling disukai. (Kotler, Calder, Malthouse, & Korsten,
2012). Digital marketing dan ragam produk terhadap
variabel terikat yaitu minat beli konsumen pada toko online.
Ada dua manfaat pemasaran digital marketing, yaitu: 
 
1). Memberikan tiga manfaat utama bagi pembeli potensial: 

 
2). Memberikan sejumlah manfaat bagi pemasar:
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FUNGSI MEDIA ONLINE

UNTUK DIGITAL

MARKETING
 
Pemasaran pada media online semakin populer dengan
penggunaan internet. Media online berfungsi sebagai
promosi bisnis baik untuk produk barang maupun jasa.
Hadirnya sosial media yang didukung oleh kekuatan internet
saat ini berpotensi mendukung keberhasilan promosi suatu
usaha atau produk dengan mudah, cepat, dan murah. Bahkan
tanpa modal sama sekali.
 
Adanya dengan berbagai sarana beragam internet tools yang
ada seperti website, blog, sosial media yang sifatnya global,

real time dan praktis membuat kegiatan promosi usaha akan
lebih maksimal. Beberapa media online sebagai media
promosi handal untuk bisnis diantaranya sebagai berikut:

 
FACEBOOK

 
Halaman utama facebook harus menarik konsumen dan
upayakan calon konsumen memberikan like sebanyak-
banyaknya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengenali target
pelanggan dengan mencari orang-orang yang memiliki
ketertarikan dengan halaman facebook serta fokuslah untuk
membuat konten yang menarik.
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TWITTER

 
Memaksimalkan promosi dan pemasaran produk melalui
twitter adalah dengan memperbanyak jumlah followers,

mengirimkan tweet secara teratur, mempromosikan situs
secara teratur, menentukan waktu posting tweet, menyewa
buzzer untuk meningkatkan promosi, atau dengan saling
promo akun twitter bisnis online lainnya.

 
INSTAGRAM

 
Pada bagian hashtag dan influencer yang sangat
berpengaruh, bisa membuat promosi yang luar biasa jika
menggunakan instagram sebagai media bisnis. Selain itu,
dengan melakukan iklan yang berbayar serta aktif
berinteraksi dengan para pelanggan juga menjadi salah satu
trik yang bisa membuat pelanggan menaruh perhatian.

 
YOUTUBE

 
Mempromosikan bisnis dengan mengupload video melalui
akun pribadi lalu pilih kategori yang tepat untuk jenis bisnis
yang akan dipromosikan, judul video haruslah menarik dan
mengandung banyak keywords yang banyak digunakan
orang-orang untuk muncul pada laman pertama
untuk  search halaman youtube saat hasil pencarian video
terkait keywords yang keluar.
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MARKET PLACE

 
Para pebisnis dimedia online pastinya sudah tidak asing
dengan istilah ini, hal ini  dapat membuat halaman toko
sendiri dan melakukan aktivitas promo serta pemasaran
produk.
 
BLOG

 
Pebisnis online yang menggunakan blog juga
menggunakan teknik SEO guna semakin menarik lebih
banyak pelanggan.
 
E-MAIL MARKETING

 
Email Marketing: melakukan promosi secara online karena
ini merupakan sumber besar untuk mengirimkan berita
promosi hingga penawaran pelanggan.
 
E-COMMERCE

 
E-commerce: platform ini merupakan penyebaran,
penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang
mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, televisi,
dan jaringan lainnya. Pada e-commerce termasuk salah
satunya yang melibatkan didalamnya yaitu pada saat proses
saat transfer dana dan pertukaran data. Salah satu bisnis
yang paling sering diminati oleh masyarakat di Indonesia
karena memberikan keuntungan yang menjanjikan.
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KESIMPULAN

Suatu jasa untuk mempromosikan sebuah merek dengan
menggunakan media digital yang dapat menjangkau
konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan.
Dimana pemasaran digital mencakup banyak teknik dan
praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran.
Dengan adanya internet membuat bidang pemasaran
digital menjadi lebih mudah, efisien, dan teratur untuk
mempromosikan sebuah bisnis. Tujuan utama Digital

Marketing adalah melayani konsumen secara instan dan
memperoleh umpan balik konsumen dengan biaya
minimal.  Teknologi digital menjadikan persaingan antar
produk dan jasa semakin ketat, dimana pelanggan dapat
dengan mudah mendapatkan banyak pilihan untuk satu
produk atau jasa yang diinginkan untuk dibandingkan
dan dipilih yang dirasa paling baik kualitasnya bertujuan
untuk menarik dan mempertahankan pelanggan untuk
merubah atau memperbaiki perilaku konsumen. 
 
Dengan berbagai aplikasi-aplikasi pada buku ini,
bermaksud dengan tujuan utama meraih (engage)
masyarakat. Dalam dunia sekarang ini pemasaran digital
membutuhkan tim profesional dibayar agar bisnis dapat
terus mengikuti tren pemasaran digital yang berkembang.
Hal ini tentunya setiap bisnis dari semua ukuran
membutuhkan tim pemasaran digital ditempat.



Sudah dipastikan bahwa hampir semua orang setuju
media adalah platform modern yang bisa mengukur
banyak hal di era modern ini. Digital Marketing telah
berkembang pesat menjadi salah satu metode yang paling
penting dalam mempromosikan bisnis, dengan
banyaknya sebuah bisnis membuat sebagian besar hasil
uang mereka berasal dari platform online mereka itu
sendiri. Selain itu, banyak klien yang akan melihat
sebuah kehadiran web bisnis sebelum
mempertimbangkan kerjasama bisnis dengan mereka. Ini
berarti bahwa bisnis perlu untuk menggunakan jasa
pemasaran digital dan bagaimana memanfaatkan mereka.
Selain berdampak yang sangat positif untuk membuat
bisnis itu semakin pesat, hal ini akan memungkinkan
perusahaan untuk tampil lebih tinggi di penelusuran
Google, dan menampilkan keahlian mereka untuk dilihat
semua orang. Pemasaran bermanfaat karena
memungkinkan bisnis untuk mengakses pengguna
tertentu yang tertarik dalam konten. Serta dapat
menunjukkan pada kepribadian perusahaan dan budaya
secara keseluruhan sebagai cara untuk membangun
hubungan dengan audiens. Selain itu, itu adalah cara
yang baik untuk bisnis dalam membangun hubungan
interaktif dengan pelanggan. 
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