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MOTTO

Artinya :
" Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di
kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.
Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui." 1
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Strategi Publik Relation Twin Hijab Store Dalam
Meningkatkan Volume Penjualan Busana Muslimah Melalui Media Sosial di Kota
Jambi”. Skirpsi ini menggunankan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan
menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian ini berupaya mendeskripsikan mengenai strategi publik relation, kendala dan
upaya yang dihadapi Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan busana
muslimah melalui media sosial di Kota Jambi. Subjek dalam penelitian ini adalah emilik
toko, staf serta konsumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Strategi publik relation
yang dilakukan oleh Twins Hijab Store adalah memberikan informasi, meningkatkan
penjualan, menstabilkan penjualan, memposisikan produk dan membentuk citra produk., (2)
Tidak ada kendala yang betarti hanya saja butuh tambahan karyawan yang mengerti tentang
komputer dan internet, serta pemilihan media sosial yang diminati masyarakat agar postingan
iklan terlihat khalayak ramai.Yang ketiga, Promosi Penjualan (sales promotion) meliputi
pemberian promo sale yang untuk merangsang minat beli konsumen. Keempat Penjualan dan
(3) upaya yang dilakukan Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan adalah
dengan mengadakan sale day. Sale day ini sendiri sebelum dilaksanakan telah dipromosikan
melalui iklan baik secara manual maupun iklan di media sosial

Kata Kunci : , Strategi Publik Relation, Volume Penjualan. Media Sosial
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ABSTRACT

This thesis is titled " Strategy of Twin Hijab Store „s Public Relations in Increasing
the Volume of Muslimah Clothing Sales Through Social Media in the City of Jambi". This
Skirpsi uses descriptive-qualitative research methods using data collection techniques through
observation, interviews, and documentation. This research seeks to describe the public
relations strategy, obstacles and efforts faced by Twins Hijab Store in increasing the volume
of Muslim clothing sales through social media in Jambi City. The subjects in this study were
shop owners, staff and consumers. The results of this study indicate that (1) the public
relations strategy undertaken by Twins Hijab Store is to provide information, increase sales,
stabilize sales, position the product and shape the image of the product., (2) There are no
obstacles which means that it just needs additional employees who understand about
computers and the internet, as well as the selection of social media that interests the public so
that advertising posts appear to the public. The third, Sales Promotion includes the promotion
of sales to stimulate consumer buying interest. The Fourth of Sales and (3) efforts made by
Twins Hijab Store to increase sales volume are by holding a sale day. This sale day itself
before being implemented has been promoted through advertising both manually and ads on
social media

Keywords: , Public Relations Strategy, Sales Volume, Social media
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, saat
ini penggunaan internet sudah tidak asing lagi untuk memasarkan suatu
produk. Suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran produk atau
jasa dengan menggunakan media internet dapat disebut juga emarketing. Emarketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce, yang terdiri dari kerja dari
perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan
menjual barang dan jasa melalui internet. E-commerce adalah sistem
penjualan yang berkembang setelah ditemukan Internet. Sistem pemasaran
atau penjualan seperti ini bisa menjangkau seluruh dunia pada saat yang
bersamaan tanpa harus mendirikan kantor cabang di semua negara. Selain itu
juga bisa dilakukan 24 jam tanpa berhenti. Dengan hanya melalui unit
komputer yang terhubung ke Internet, perusahaan dapat memasarkan produkproduknya. 1
Pemasaran dengan strategi promosi melalui internet khususnya
dengan social media (jejaring sosial) dapat meningkatkan penjualan secara
luas dan tidak memerlukan biaya pemasaran yang mahal. Konsumen juga
akan lebih mudah untuk mencari informasi mengenai produk yang ingin
mereka beli karena tidak perlu tatap muka secara langsung.

1

Arifin, Hasnul. 2011. Kitab Suci Jaringan Komputer & Koneksi Internet. Yogyakarta:
Mediakom, hal. 35
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Media sosial merupakan bentuk nyata dari media baru (new media)
berbasis kemajuan teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi
informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology).
Media sosial dipahami sebagai bentuk baru komunikasi di internet yang
ditopang oleh berbagai aplikasi software, yang memungkinkan terjadinya
interaksi diantara para pengguna. Media sosial memiliki beberapa kelebihan,
terutama pada kemampuannya dalam komunikasi dua arah yang interaktif,
dan memudahkan penggunanya untuk mengakses berbagai macam informasi.
Kondisi ini akan sangat mendukung komunikasi interaktif tanpa hambatan
dan jarak. Didalamnya sangat dimungkinkan terjadi interaksi sosial baik antar
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan
individu dan kelompok dengan massal. Beberapa situs media sosial yang
populer pada saat ini adalah facebook, Twitter dan YouTube. Ketiganya
masih akan menguasai dunia media sosial hingga dua tahun kedepan. 2
Pengguna facebook di Indonesia sejumlah 65 juta, dengan penetrasi
facebook di Indonesia sebesar 93% dari pengguna internet. Angka berikutnya
diikuti twitter dengan 30 juta pengguna, dan ini merupakan jumlah terbesar di
Asia. Pengguna media sosial di Indonesia diprediksi akan mencapai 72 juta
pengguna pada tahun 2014. Angka ini cukup fantasitis dan merupakan sebuah
loncatan bagi proses komunikasi yang diantarai oleh media sosial. Aspek
penting dari media sosial adalah proses interaksi yang berada pada jalur
maya, yang menjadi bagian dari budaya massal.
2

Marketing, Majalah. Ed 10/XIII/Oktober2013. Seberapa Baik Percakapan Atas Merek
Anda, Gramedia. Jakarta., hal. 47
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Kehadiran media sosial mampu menghilangkan batas ruang dan
waktu, yang selama ini menjadi pembatas dalam berinteraksi bagi mereka
yang berada pada tempat yang berjauhan. Dengan kondisi tersebut hadir
istilah yang disebut sebagai global vilage. Istilah global village merupakan
kondisi yang menganalogikan dunia sebagai sebuah desa yang besar dimana
jarak sudah tidak lagi menjadi masalah dalam komunikasi. Dapat dikatakan
bahwa dunia sudah tidak lagi bulat tetapi flat, karena dianggap semua
individu bisa berada pada waktu yang sama untuk melakukan interaksi secara
bersamaan.

3

Bagi perkembangan komunikasi, media sosial bahkan

memungkinkan peningkatan nilai (value) dari para pelakunya.
Dari data yang di tulis dalam situs http://www.ihubmedia.com, Asia
masih terus berlanjut untuk mendominasi Facebook di tahun 2018. Sementara
Indonesia sendiri menjadi negara kedua terbanyak pengguna Facebook
setelah India. Menurut data http://the-marketeers.com pengakses internet
lewat smartphones kini berjumlah 58 juta jiwa. Riset MarkPlus Insight ini,
sekitar 58 juta pengguna internet di Indonesia mengakses internet lewat alat
bergerak seperti perangkat mobile atau smartphones, personal notebook,
netbook, dan tablet PC. Tiga dari sepuluh netizen mengaku mengganti
handphone mereka dalam setahun belakangan, dan satu dari sepuluh netizen
mengaku mengganti laptop atau netbook mereka dalam setahun belakangan.
Melihat banyaknya pengakses sosial media di Indonesia melalui
smartphones, bisa menjadi peluang bisnis yang baik, salah satunya di bidang
3
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industri hijab. Hijab sepuluh tahun belakangan ini sudah menjadi sebuah tren
di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat memahami bahwa
hijab digunakan untuk memberi kesan bagus, anggun dan berwibawa.
Sedangkan berjilbab sendiri memilikin faedah yang baik yaitu, untuk menjaga
kesucian wanita, untuk mewujudkan akhlak yang baik, sebagai pertanda
wanita baik-baik, menjaga rasa malu dan untuk menutupi aurat wanita
muslimah.
Salah satu produsen hijab di Jambi yang digemari oleh konsumen
adalah Twins Hijab Store . Twins Hijab Store menawarkan banyak pilihan
warna dan model hijab, sehingga konsumen merasa puas dan selalu
mengulang pembelian. Berikut data penjualan Twins Hijab Store dari tahun
2014 per tahunnya:
Table 1. Penjualan Twins Hijab Store dari tahun 2014-2018
Tahun
2014
2015

Penjualan per tahun Twins Hijab
Store
1243
1776

Persen

42,88
%
2016
2048
15,41
%
2017
2254
10,05
%
2018
2769
22,84
%
Sumber : dokumentasi Twins Hijab Store dan Mina Hijab store , 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perolehan persen tertinggi
terjadi pada tahun 2015 dengan 42,88 persen, sementara setiap tahunnya
selalu ada peningkatan penjualan Twins Hijab Store , meskipun persennya
tidak terlalu besar. Namun, ditahun 2018, kembali Twins

Hijab Store
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meningkatkan jumlah sekaligus persen penjualan hijabnya. Hal ini
dikarenakan , Twins Hijab Store telah menggunakan public relation dalam
mempromosikan produknya. Sehingga, meskipun harga pakaian maupun
jilbab di Twins Hijab Store tergolong tinggi, namun tetap

banyak

peminatnya. Sebagai catatan, harga pakaian di Twins Hijab Store berkisar
antara Rp.250.000-Rp.500.000 dan untuk jilbabnya dimulai dari harga Rp.
50.000,-. Harga ini tergolong harga yang cukup mahal dibandingkan pasaran
pakaian dan jilbab di toko lainnya.
Twins Hijab Store lebih menarik dibanding toko yang lain karena
selain harganya bervariasi dan terjangkau, kualitasnya pun bagus. Selain itu,
Twins Hijab Store juga memiliki banyak variasi model dan motif hijab yang
selalu mengikuti tren mode. Di Twins Hijab Store, pembeli juga ditawarkan
jilbab import dari Turki, sehingga semakin banyak yang berminat untuk
membeli.
Selain itu Twins Hijab Store juga menawarkan harga spesial untuk
beberapa produknya yang berbahan voal. Hal ini dikarenakan bahan hijab
voal memiliki serat yang lembut dan dapat menyerap keringat dengan baik.
Bahan ini juga sangat nyaman untuk dikenakan pada kegiatan sehari-hari.
Seratnya yang lembut juga membuat hijab voal memiliki sirkulasi udara yang
baik sehingga tidak membuat yang memakainya kegerahan. Terakhir, hijab
voal juga menawarkan banyak sekali variasi motif cantik yang tidak pasaran.
Dengan memberikan harga khusus pada bahan ini maka Twins Hijab Storen
menarik minat konsumen.
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Public Relations sangatlah berperan dalam mempromosikan toko. Hal
ini memastikan bahwa pesan yang disalurkan Public Relations tepat bagi
sasaran yaitu bagi konsumen yang mengikuti perkembangan hijab maupun
bagi masyarakat yang belum mengenal hijab dan menjadi tahu tentang hijab l
tersebut. Untuk itu diperlukanya usaha Public Relations dalam mengusahakan
setiap strategi yang dibutuhkan dalam mempromosikan hijab. Oleh sebab itu
Strategi sangat dibutuhkan dalam usaha mempromosikan Twins Hijab Store
untuk menarik perhatian tamu. Apapun strategi yang dilakukan baik harga
yang lebih terjangkau dari merek hijab lain yang ada di Jambi ataupun
adanya kerja sama dengan pihak-pihak perusahaan lain untuk mendukung
upaya yang dilakukan untuk memperluas jangkauan produk Twins Hijab
Store. Dari pernyataan tersebut, maka jelas public realtions dianggap sangat
penting untuk menjaga kesan positif dari konsumen.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk
mengangkat judul : IMPLEMENTASI STRATEGI PUBLIK RELATION
TWINS HIJAB STORE DALAM MENINGKATKAN VOLUME
PENJUALAN BUSANA MUSLIMAH MELALUI MEDIA SOSIAL DI
KOTA JAMBI
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi publik relation Twins Hijab Store umeningkatkan
volume penjualan busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi?
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2. Bagaimana kendala yang dihadapi Twins Hijab Store dalam menerapkan
strategi public relation untuk meningkatkan volume penjualan busana
muslimah melalui media sosial di Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Twins Hijab Store dalam meningkatkan
volume penjualan busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi publik relation Twins Hijab Store dalam
meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui media sosial di
Kota Jambi
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Twins Hijab Store dalam
menerapkan strategi public relation untuk meningkatkan volume penjualan
busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Twins Hijab Store dalam
meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui media sosial di
Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan
pengetahuan penulis mengenai strategi publik relation Twins Hijab
Store dalam meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui
media sosial di Kota Jambi
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b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi tentang strategi publik
relation Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan
busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
c. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi penduduk
atau masyarakat untuk mengetahui strategi publik relation Twins
Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan busana muslimah
melalui media sosial di Kota Jambi
d. Bagi pihak lain
Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi
informasi atau pengetahuan tentang pengaruh strategi publik relation
Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan busana
muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
e. Sebagai bahan informasi penelitian selanjutnya.
E. Batasan Masalah
Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada strategi publik relation
Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan busana muslimah
melalui media sosial di Kota Jambi
F. Kerangka Teori
1. Strategi

9

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos dan mengarah kepada
keseluruhan peran komando umum militer. Akan tetapi dalam hal bisnis,
strategi adalah menentukan lingkup dan arah suatu pengembangan
organisasi dan bagaimana dapat mencapai strategi yang kompetitif.

4

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang
cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 5
Adapun menurut Ahmad S. Adnanputra, M.A., M.S., pakar Humas
dalam naskah workshop berjudul PR Strategy (1990), mengatakan bahwa
arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan
rencana merupakan suatu produk dari perencanaan (planning), yang pada
akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses
manajemen. 6
Menurut Onong Uchjana Effendy, dalam bukunya yang berjudul
“Dinamika Komunikasi”, strategi merupakan perencanaan (planning) dan
manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. 7 Pada buku yang
ditulis oleh Rosady Ruslan yang berjudul “Kiat dan Strategi Kampanye
Public Relations”, menjelaskan bahwa strategi itu pada hakikatnya adalah
suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam

4

Keith Butterick, Pengantar Public Relation: Teori dan Praktik, Penerjemah Nurul Hasfi,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012,h.153
5
Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, h.1092
6
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation dan Media: Komunikasi Konsepsi dan
Aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006, h.123.
7
Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992,
h.29..
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praktik operasionalnya. 8 Bennett (1996) menggambarkan strategi sebagai
arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapi misinya. 9
Dalam buku “Kebijakan dan Strategi Manajemen” yang ditulis
oleh George A. Steiner, dijelaskan bahwa tidak adaklasifikasi atau
pengelompokan strategi yang diterima secara umum. Namun, stategi dapat
dilakukan penggolongan menurut dimensi strateginya, yaitu:
a. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup yakni stategi dapat lebih luas
atau lebih sempit sesuai dengan pemahaman
b. Klasifikasi berdasarkan hubungannya dengan tingkat organisasi yakni
strategi yang berdasarkan pada jenjang setiap devisi yang memiliki
strateginya masing-masing dan merupakan cabang dari stategi utama
sebuah badan.
c. Strategi berdasarkan keterkaitan dengan sumber material atau bukan
material yakni dengan melihat bentuk fisik seperti SDM yang tersedia
atau gaya manajemen, pola pikir atau falsafah perusahaan.
d. Klasifikasi

berdasarkan

tujuan

dan

fungsi

sebagai

contoh

pertumbuhan adalah sasaran utama dari kebanyakan perusahaan dan
terdapat banyak strategi yang dapat dipilih untuk menjamin
pertumbuhan tersebut.

8

Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007,h. 37.
9
Sandra Oliver, Stategi Public Relations, London:KOGAN PAGE LTD,2001, h. 2.
Penerjemah Sigit Purwanto, S.S.

11

e. Klasifikasi berdasarkan strategi pribadi manajer. Semakin tinggi
tingkat manajer, semakin penting strategi ini bagi kehidupan
organisasi10
2. Media Sosial
Dari akar katanya yang pertama social merujuk pada strategi
komunikasi atau cara orang berinteraksi. Kemudian media merupakan alat
komunikasi seperti televisi, koran atau radio. Jadi sosial media adalah
komunikasi 2 (dua) arah melalui tulisan, foto, video maupun audio yang
disalurkan melalui internet . 11
Media Sosial yaitu sebuah kelompok aplikasi berbasis internet
yang dibangun berdasarkan fondasi ideologis dan teknologi dari web 2.0,
yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran konten yang
diciptakan oleh penggunanya 12
Sosial media adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk
jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah
komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk
pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual
maupun audiovisual. Contohnya seperti twitter, facebook,log,forsquare
dan lainnya. 13

10

George A. Steiner, Kebijakan dan Strategi Manajemen, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997,

h. 15-1
11

Riese, M., Pennisi, L., & Major, A., (2010). Using Social Media To Market Your
Business. Nebraska Lincoln. Hal. 1
12
Kaplan, Andreas M, Michael Haenlein. 2010. Users of the world, opportunities of
Social Media”. Bussines Horizons, hal. 59
13
Danis Puntoadi, Menciptakan Penjualan Melalui Sosial Media, Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo,2011, h.1
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Media sosial merupakan bentuk nyata dari media baru (new media)
berbasis kemajuan teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi
informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology).
Media sosial dipahami sebagai bentuk baru komunikasi di internet yang
ditopang oleh berbagai aplikasi software, yang memungkinkan terjadinya
interaksi diantara para pengguna. Media sosial memiliki beberapa
kelebihan, terutama pada kemampuannya dalam komunikasi dua arah yang
interaktif, dan memudahkan penggunanya untuk mengakses berbagai
macam informasi.
Kondisi ini akan sangat mendukung komunikasi interaktif tanpa
hambatan dan jarak. Didalamnya sangat dimungkinkan terjadi interaksi
sosial baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan
kelompok, bahkan individu dan kelompok dengan massal.
Beberapa situs media sosial yang populer pada saat ini adalah
facebook, Twitter dan YouTube. Ketiganya masih akan menguasai dunia
media sosial hingga dua tahun. 14
Dalam teknologi komunikasi berbasis media sosial, perlu
dikembangkan pendekatan komunikasi yang mensyaratkan beberapa hal
15

seperti tertuang berikut ini :
a. Transparant, dimana semua orang dapat mengakses dan
semuanya terdokumentasi secara digital,

14

Marketing, Majalah. Ed 10/XIII/Oktober 2013. Seberapa Baik Percakapan Atas Merek
Anda, Gramedia. Jakarta
15
Hendroyono,Handoko. 2012. Semua Orang Adalah Brand Gardener. Literati. Jakarta,
hal.186
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b. Authentic, dimana didalamnya mengandung keunikan, karena
ide yang dituangkan belum pernah ada sebelumnya,
Personal branding is not public figure’s, it is for everyone46.
Disini sosial media dapat bermanfaat untuk menentukan personal
branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari
cara berkomunikasi dan untuk konsistensi. Mix the media. Fantastic
marketing result through Social media:”people don’t watch TV’s
anymore, they watch their mobile phones” 16.
Sosial media memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih
dekat dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk
komunitas online. Sosial media dapat menjadi bagian dari keseluruhan emarketing strategy yang digabungkan melalui sosial media lainnya. Serta
sebagai jalan menemukan atau menciptakan parabrand evangelist. Sosial
media memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada sebelumnya
dan memberikan kesempatan mendapatkan feedback secara langsung. 17
Jejaring

sosial

(social

media)

memiliki

kelebihan

untuk

bookmarking, content and sharing, and creating opinion.untuk jenis sosial
media seperti facebook, twitter, instagram dapat menciptakan serta
menggerakkan komunitas, mengendalikan traffic di blog, wibesite. Bisa
digunakan untuk menguji reaksi pasar. Sosial media juga bersifat real
time, mengembangkan jaringan yang tak terbatas, dapat menyebarkan ide,
membuka peluang pasar, menciptakan personal brand, dapat
16

Danis Puntoadi, Menciptakan Penjualan Melalui Sosial Media, Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo,2011, h.1
17
Danis Puntoadi,... h.87-92
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meningkatkan pelayanan pada konsumen, serta me manusiakan brand18.
Sedang kekuatan twitter, facebook dan instagram.
a. Jejaring Sosial Facebook
Facebook (www.facebook.com) digunakan oleh lebih dari 350 juta
orang, dan facebook adalah situs jejaring sosial paling populer di
Indonesia. Sebuah profil facebook adalah ruang orang individu di
facebook. Orang dapat meng-upload berbagai media, berpartisipasi
dalam permainan, bergabung dengan grup, menambahkan halaman ke
daftar yang mereka suka, dan banyak lagi. Pengguna facebook juga
dapat mengirim pesan ke teman-teman hingga 20 pesan pada waktu
yang sama19.
Jejaring sosial facebook memudahkan bagi setiap orang untuk
membuat profil untuk dapat berbagi informasi, berkomunikasi dengan
orangorang, meng-upload foto dan video, dan banyak lagi. Berkat alat
jaringan sosial, ratusan juta orang berada dalam jangkauan dan tersedia
untuk terhubung serta mendengar dan berbagi pesan 20.
Menurut Wikipedia, jejaring sosial adalah suatu jaringan web
dimana parapengguna dapat terhubung dalam komunitas seperti kota,
kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi
dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman

18

Ibid,... 21-31
Susan Gurnelius, 30-minute Sosial Media Marketing, United States : McGraw-Hill
Companies, 2011, h.100
20
Ibid,... h.99
19
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mereka, mengirim pesan dan memperbaharui profil pribadi mereka agar
orang lain dapat melihat tentang dirinya.
Situs jejaring sosial facebook sangat bermanfaat bagi pegawai
pemasaran karena menyediakan sejumlah layanan untuk berinteraksi
dengan pelanggan, misalnya melalui plug-in application, group, dan
halaman fan21. Jejaring sosial facebook memberikan manfaat bagi
manajemen perusahaan yaitu 22:
1) Cara murah promosi: penggunaan media sosial merupakan cara
murah dalam iklan online. Dengan biaya yang relatif gratis yang
digunakan perusahaan, perusahan dapat melakukan promosi produk
mereka ke banyak konsumen.
2) Identifikasi target pasar juga dapat dilakukan dengan mudah dengan
bergabung ke grup-grup yang mempunyai minat dan kebutuhan
yang sama. Facebook juga membantu perusahaan untukberpromosi
dengan memanfaatkan fitur yang ada di facebook yaitu: update
status, upload foto dan video, wall, chatt atau obrolan yang
semuanya termuat di dalam akun facebook.
b. Jejaring Sosial Twitter
Kebanyakan perusahaan-perusahaan hadir di twitter, twitter itu
mudah, hanya memerlukan sedikit waktu, dan dapat membuat
anggotanya dengan cepat menjadi “buah bibir”, serta meningkatkan
penjualan dan pengetahuan konsumen. Perusahaan dapat memanfaatkan
21

Dan Zarrella, The Social Media Marketing Book, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
2010, h.51
22
Danis Puntoadi,...h.
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twitter untuk menyampaikan tawaran atau memberitakan peristiwa,
mempromosilan postpost baru di blog, atau menghubungkan para
pembaca dengan tautan-tautan yang berisi berita-berita penting 23.
Menurut wikipedia twitter adalah sebuah situs web yang
dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc, yang menawarkan jejaring
sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk
mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets). Kicauan
adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman
profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luas, namun pengirim
dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja.
Pengguna dapat melihatkicauan penulis lain yang dikenal dengan
sebutan pengikut (followers) 24.
Sebuah

aspek

penting

dari

penggunaan

twitter

adalah

menghubungkan dengan pengguna lain melalui fitur tindak twitter.
Ketika mengikuti orang lain di twitter, tweet orang tersebut muncul
dalam aliran pembaruan ditampilkan pada halaman rumah twitter,
sehingga mudah untuk membaca pikiran “ikutan” (following) dalam
menghubungkan dengan pengikut (follower). Demikian juga, ketika
pengikut (follower) meng-update maka akan muncul di twitter ikutan
(following), sehingga mudah bagi mereka untuk melihat dan mungkin
me-retweet postingan yang menarik. Jenis paparan sangat berharga

23
24

Dan Zarrella,... h.31
Danis Puntoadi,... h.129
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dalam hal membangun kesadaran merek dan mengembangkan
hubungan dengan audiens yang lebih luas secara online 25.
Twitter memberikan kesempatan bisnis perusahaan dalam
hubungannya dengan pelanggan yaitu memantau, mendengarkan, dan
menanggapi percakapan online tentang produk, jasa, merek, pelanggan,
pesaing, dan industri, sebagai panduan online tentang bisnis mereka,
menyampaikan pesandan informasi secara langsung kepada pengguna
secara online, membangun hubungan dengan khalayak global, dan
mempromosikan produk dan layanan mereka secara langsung dan tidak
langsung.
Periklanan melalui twitter menawarkan kesempatan bisnis yang
luar biasa dengan memungkinkan mereka untuk terhubung dengan
khalayak yang besar dan membangun hubungan. Jika pelanggan
menggunakan twitter (dan kemungkinan besar bahwa beberapa
pelanggan sudah aktif di twitter), maka perusahaan harus berada di sana
juga 26.
c. Jejaring Sosial Instagram
Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan
penggunamengambil

foto,

menerapkan

filter

digital,

dan

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik
Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalahmemotong
foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera
25

Susan Gurnelius,... h.82
Ibid,... h.84.

26
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KodakInstamatic dan Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3
yang umum digunakanoleh kamera pada peralatan bergerak.
3. Public Relations
Secara umum Public relation adalah proses interaksi dimana public
relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan
kedua belah pihak, dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi
dan

partisipasi

publik,

bertujuan

menanamkan

keinginan

baik,

kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya.
Sering sekali dikemukakan betapa sulitnya untuk mendefinisikan
pengertian dari public relations secara memuaskan dan bisa diterima oleh
semua kalangan, sekaligus bisa mendeskripsikannya secara utuh.
Meskipun definisi dari public relations telah banyak dikemukakan
oleh para ahli, tetapi istilah dari public relations itu sendiri sering diartikan
menjadi "hubungan masyatakat (humas)". Sebenarnya bisa dikatakan
bahwa penggunaan istilah hubungan masyarakat ini tidak begitu tepat. Arti
kata "public" dalam public relations berbeda dengan kata "masyarakat"
dalam hubungan masyarakat. Istilah masyarakat bisa dikatakan terlalu
luas, sedangkan public (publik) hanyalah merupakan bagian dari
masyarakat tersebut. Public merupakan sekumpulan orang atau kelompok
dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama
terhadap sesuatu hal. Sebelum menemukan definisi public relations ada
baiknya kita kaji dahulu secara etimologis. Public relations terdiri dari dua
buah kata, yaitu public dan relations.

19

Dalam Bahasa Indonesia, kata pertama berarti publik dan kata
kedua berarti hubungan-hubungan dengan publik. Untuk memahami
dengan benar apa yang di maksud dengan arti tersebut dapatlah dijelaskan
pengertian dari masing-masing kata yang membentuknya
Kamus Besar Bahasa Indonesia,

28

27

Menurut

publik dapat diartikan sebagai orang

banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan
sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan relations atau hubungan
adalah (1) keadaan berhubungan; (2) kontak; (3) sangkut-paut; (4) ikatan;
pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Public relations
merupakan sebuah proses yang direncanakan dan berlangsung secara terusmenerus atau berkesinambungan, dimana tujuan dari semua kegiatan atau
aktivitas yang dilakukan adalah untuk membangun, menjaga, sertai
mempertahankan citra positif dari publik internal maupun eksternal
terhadap perusahaan.
Seperti definisi yang dikemukakan oleh Coulson

29

dimana public

relations adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan
sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik
antara organisasi dan masyarakatnya.
Pendapat ini menunjukkan bahwa public relations dianggap sebuah
proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara

27

Effendy, Onong. 2009. Human Relation & Public Relation. Bandung: CV. Mandar Maju.
Ibid
29
Chika Feybe Sumampouw, dkk (2016) Strategi Public Relations
Dalam
Mempromosikan Swiss-Bel Hotel Maleosan Manado. e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1.
Tahun 2016
28
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organisasi dan pihak luar organisasi. Begitu pula Rumanti,

30

yang

memberikan pendapat bahwa public relations adalah interaksi dan
menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua
belah pihak, dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya
karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan
organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus menerus karena
public

relations merupakan kelangsungan hidup organisasi

bersangkutan

31

yang

Hal ini juga didukung oleh pendapat Alma yang

mengatakan bahwa “public relations adalah kegiatan komunikasi yang
dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan” 32
4. Komunikasi Pemasaran
Menurut Prisgunanto,
dari

marketing

mix

33

Komunikasi pemasaran adalah "Semua

yang

melibatkan

komunikasi

antar

organisasi/perusahaan dan target audiens elemen-elemen pada segala
bentuknya yang ditujukan untuk performance marketing". Komunikasi
pemasaran merupakan salah satu bauran promosi, di dalam marketing mix
yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran
produk dan jasanya. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk
komunikasi pemasaran, yaitu aktifitas pemasaran yang berusaha
30

Chika Feybe Sumampouw, dkk (2016) Strategi
Public
Relations
Dalam
Mempromosikan Swiss-Bel Hotel Maleosan Manado. e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1.
Tahun 2016
31
Rumanti, Maria Assumpta Sr, 2002, Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik,
Jakarta: Penerbit PT. Grafind. Hal 77
32
Terence A. Shimp. 2000. Advertising and Promotion: Supplemental Aspects of Integrated
Marketing Communications, Fifth Edition. The Dryden Press. Hal. 34
33
Prisgunanto, Ilham.2006. Komunikasi Pemasaran: strategi dan taktik . GhaliaIndonesia.
Bogor Hal. 8
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menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan.
34

Menurut Tjiptono "Terciptanya konsistensi pesan, integritas
kreatif, pemanfaatan media secara lebih optimal, efesiensi operasional,
penghematan biaya, dampak komunikasi yang lebih besar dan terukur, dan
akuntabilitas program Komunikasi pemasaran". 35
Bentuk promosi lain adalah promosi penjualan (sales promotion),
publisitas, dan hubungan masyarakat (public relations). Tujuan utama dari
promosi adalah menginformasikan (informing), mempengaruhi dan
membujuk

(persuading),

serta

mengingatkan

pelanggan

sasaran

(reminding) tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Komunikasi
pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan
karena tanpa

komunikasi, konsumen maupun masyarakat

secara

keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar.
Komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati dan penuh
perhitungan dalam menyusun rencana komunikasi perusahaan. Penentuan
siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan
keberhasilan komunikasi, dengan penentuan sasaran yang tepat, proses
komunikasi akan berjalan efektif dan efisien.

34

Tjiptono, Fandy. .2006. Pemasaran Jasa. Cetakan ke-2. Bayu Media. Malang.. Hal. 35
Ibid Hal. 219

35
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Menurut Kotler,

36

pemasaran sebagai suatu proses perencanaan

dan menjalankan konsep, harga, promosi, serta distribusi sejumlah barang
dan jasa, untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan
individu dan organisasi. Menurut The American Marketing Association
dalam Suyanto,

37

pemasaran sebagai proses perencanaan dan distribusi

ide, barang dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan
distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang
memuaskan tujuan individu dan organisasi.
5. Promosi
Menurut Swasta dan Irawan38 promosi pada hakikatnya adalah
suatu

bentuk

komunikasi

pemasaran

yang bertujuan

mendorong

permintaan, yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan atau
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan pada produknya agar
bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Husein39 promosi adalah pengkomunikasian informasi
antara penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya agar produk tersebut
dikenal dan akhirnya dibeli. Dari beberapa teori diatas dapat ditarik
36

Kotler, Phillip. 2001. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and
Control, Millenium Edition. Prestice Hall Inc. New Jersey.. Hal. 35
37
Suyanto, M, 2007. Marketing Strategic Top Brand Indonesia. Andi Offset. Yogyakarta.
Hal. 5
38
Swastha, Basu dan Irawan, 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty,
hal.349
39
Hurley, Robert. F and Hult, G, Tomas. M, 1998, ”Inovation, Market Orientation, and
Organizational Learning: An Intergration and Empirical Examination”, Journal of Marketing,
July, hal.128

23

kesimpulan bahwa promosi adalah kegiatan pengkomunikasian untuk
memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk yang akan
ditawarkan sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa
yang ditawarkan.
Iklan, promosi penjualan, dan public relations adalah alat
komunikasi massa yang tersedia untuk pemasar. Seperti namanya,
komunikasi massa menggunakan pesan yang sama untuk semua orang di
penonton. Banyak definisi mengenai iklan, dimana iklan didefinisikan
sebagai proses komunikasi, proses pemasaran, proses ekonomi dan sosial,
proses informasi dan persuasi40
Kegiatan promosi yang dilakukan berfungsi untuk menyebar
luaskan informasi dan mendapatkan perhatian (attention), menciptakan dan
menumbuhkan keinginan (desire), serta mengembangkan keinginan
konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Sejumlah straategi
promosi mencoba membangun permintaan primer. Sedangkan sebagian
besar strategi promosi berupaya merangsang permintaan selektif yaitu
keinginan untuk mendapatkan suatu merek tertentu.
Tujuan promosi mengakibatkan keinginan para konsumen untuk
membeli produk atau jasa yang dihasilkan. Oleh sebab itu, harus di
usahakan bagai mana mempengaruhi berfikir konsumen akhir meyakinkan
pembeli. Sedangkan kata promosi harus baik dan menarik, sehingga

40

Abideen, Z dan Saleem, S. 2011. Effective advertising and its influence on consumer
buying behavior. European Journal of Business and Management. ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN
2222-2839 (Online) Vol 3, No.3. p.55-65
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memberi kesan bahwa pembeli tidak menghendaki produk yang lain selain
dari barang yang ditawarkan kepadanya.
Menurut Kismono, perusahaan perlu menetapkan tujuan promosi
yang akan membantu tercapainya tujuanperusahaan secara lebih luas.
Program-program promosi dapat didasarkan atas satu atau lebih tujuan
berikut ini:
a. Memberikan informasi. Tujuan dasar dari semua kegiatan promosi adalah
memberikan informasi kepada konsumen potensial tentang produk yang
ditawarkan, dimana konsumen dapat membelinya, dan berapa harga yang
ditetapkan. Konsumen memerlukan informasi-informasi tersebut dalam
pengambilan keputusan pembeliannya.
b. Meningkatkan penjualan. Kegiatan promosi juga merupakan salah
satu cara meningkatkan penjualan. Perusahaan dapat merancanng
promosi penjualan dengan memberikan kupon belanja, sampel produk
dan sebagainya. Untuk membujuk konsumen mencoba produk yang
ditawarkan dengan harga yang lebih murah atau dengan tambahan
keuntungan yang lain.
c. Menstabilkan penjualan. Pada saat pasar lesu, perusahaan perlu
melakukan kegiatan promosi agar tingkat penjualan perusahaan tidak
mengalami penurunan yang berarti.
d. Memposisikan produk. Perusahaan perlu memposisikan produknya
dengan menekankan keunggulan produknya dibandingkan produk

25

pesaing strategi promosi yang tepat, seperti iklan, dapat membantu
perusahaan.
e. Membentuk citra produk. Kegiatan promosi

yang dilakukan

perusahaan dapat membantu image konsumen terhadap produk yang
ditawarkan. Perusahaan dapat menggunakan media iklan untuk
membangun cirta produknya dimata konsumen. 41
Melakukan kegiatan promosi terhdap beberapa variabel yang
terkandung

didalamnya,

dan

variabelvariabel

tersebut

harus

dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.
Kombinasi variabel-variabel promosi tersebut disebut dengan bauran
promosi (promotional mix). Menurut Boone dan Kurtz , Promotional mix
terdiri dari dua komponen yaitu aktivits-aktivitas penjualan pribadi dan
penjualan non-pribadi
memenuhi

yang dikombinasikan oleh pemasar

kebutuhankebutuhan

pelanggan

yang

menjadi

untuk
target

perusahaan dan untuk mengkombinasikan pesanya secara efekif dan
efesien kepada mereka.
Penjelasan di atas menyatakan bahwa penjualan pribadi (personal
selling) adalah bentuk dasar dari promosi : presentasi promosi tatap
mukalangsung kepada seorang pembeli, sedangkan penjualan non pribadi
(nonpersonal selling) presentasi promosi tidak bertatap muka langsung
kepada calon pembeli. 42
6. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
41
42

Gugup Kismono, Pengantar Bisnis, Edisi I, Cetakan I, Yogyakarta: BPFE, 2001, h.374
L.E Boone dan D.L Kurtz, Pengantar Bisnis, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2002, h.131
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Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat
yang dapat digunakan pemasaran untuk membentuk karakteristik jasa yang
ditawarkan kepada pelanggan. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk
menyusun strategi jangka panjang dan juga untuk merancang program
taktik jangka pendek. Penyusunan komposisi unsur-unsur bauran
pemasaran dalam jangka pencapaian. 43
Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa
dekade yang lalu oleh Jerome McCarthy yang merumuskan menjadi 4P
(product, price, promotion, dan place). Dalam perkembangnnya, sejumlah
penelitian menunjukkan bahwa penerapan 4P terlampau terbatas/sempit.
Sehingga mendorong banyak pakar pemasaran untuk mendefiniskan ulang
bauran pemasaran sedemekian rupa sehingga lebih aplikatif untuk sektor
jasa, dengan menambahkan unsur People, Process, dan Phisical Evidence.
Keputusan mengenai setiap unsur bauran pemasaran ini saling
berakitan satu sama lain.

44

Booms dan Bitner juga menyarankan tiga P

lainnya dalam pemasaran layanan, yaitu People, Phisical Evidence dan
process.145 Sehingga dalam marketing mix ini terdapat 7 variabel yaitu
Produk, Harga, Promosi, Tempat, Partisipan, Proses dan Bukti Fisik.
Demi
merencanakan

kesuksesan
bauran

perusahaan

pemasaran

(pemasar)

(marketing

harus

mix)

yang

mampu
akan

memaksimalkan penjualan dan keuntungan. Dengan kata lain, perusahaan
43

Ibid, Hlm. 42
Bilson Simamura, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan
Profitabel,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2001), Hlm. 190
45
Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa- Prinsip, Penerapan, dan Penelitian, (Yogyakarta: CV.
Andi Offset, 2014), Hlm. 41
44
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hars dapat meyakinkan diri sanggup memanipulasi 7P dimana produk
tersedia pada waktu yang tepat, harga yang tepat, pomosi , saluran
distribusi yang tepat dan juga proses, partisipan, bukti fisik.
Tidak semua variabel bauran pemasaran dapat diserasikan dalam
jangka pendek. Variabel – variabel itu berbeda-beda dalam hal daya
penyesuaiannya. Biasanya, perusahaan dapat mengubah harganya,
meningkatkan jumlah wiraniaga, dan meningkatkan biaya periklanan
dalam jangka pendek. Tetapi pengembangan produk-produk baru dan
pengubahan saluran pemasaran hanya dapat dilakukan dalam jangka
panjang. Karena itu perusahaan yang bersangkutan biasanya melakukan
lebih sedikit perubahan bauran pemasaran dari periode ke periode dalam
jangka pendek dibandingkan dengan jumlah variabel bauran pemasaran
yang ada. 46
Koordinasi antara bagian pemasaran dengan bagian-bagian lain di
dalam perusahaan, dalam hal ini sangatlah diperlukan. Tidak jarang terjadi
konflik antara bagian pemasaran dengan bagian produksi karena desain
poduk yang diusulkan oleh bagian pemasaran tidak dapat dikerjakan
bagian produksi dengan fasilitas yang ada. Karena itu, tugas bagian
pemasaran terutama manajer pemasaran tidak mudah. Ia harus memandang
dua pihak, yaitu pasar (konsumen) dan kemampuan perusahaan. Tanpa
koordinasi yang memadai antara bagian-bagian yang ada akan terjadi
kesimpang siuran
46

95

sehingga

setiap

bagian

mengartikan keinginan

Jaka Wasana, Manajemen Pemasaran,(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1991),Hlm.
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konsumen yang berbeda satu sama lain. 47 Selanjutnya akan dibahas
mengenai ke tujuh variabel yang terdapat dalam Marketing Mix, yaitu :
1) Produk
Salah satu tugas utama dan tanggungjawab mereka yang
berkecimpung dibidang manajemen pemasaran adalah memikirkan
desain produk. Karena iu, bagian pemasaran seolah-olah bertugas
sebagai mata perusahaan, yangharus selalu jeli dalam mengamati
kebutuhan konsumen. Mereka yang ada dibagian ini harus secara terus
menerus memberikan saran perbaikan atau kalau perlu perubahan
desain produk yang betul-betul baru bagi perusahaan atau hanya
sekedar modifikasi dari produk yang sudah ada.
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan
produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar
yang bersangkutan.

48

Selain itu, dalam pemasaran termasuk dalam

produk adalah barang, jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen.
2) Harga (price)
Price berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh para
pelanggan untuk mendapatkan produk yang bersangkutan, seperti
halnya produk didalam pengertian price termasuk aneka macam hal

47

Panjdi Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), Hlm. 220
Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran ...... hlm. 95

48
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diantaranya meliputi hargapada daftar harga, diskon-diskon, potongan
–potongan harga, periode pembayaran dan syarat-syarat kredit. 49
3)

Promosi
Elemen ketiga P dari Bauran pemasaran adalah promosi.
Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat
untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang
menciptakan pertukaran dalam pemasaran.50 Tujuan akhir dari pemasar
adalah menaikkan penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Promosi
dan periklanan adalah usaha-usaha perusahaan untuk meyakinkan
konsumen untuk membeli produknya. Ini kadang-kadang dikenal
sebagai komunikasi pemasaran dari suatu perusahaan. 51

4)

Tempat/saluran distribusi (Place)
Penentuan tempat (place) yang mudah terjangkau dan terlihat
akan memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan
memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan
tempat didasarkan atas jenis usaha atau poduk yang diciptaakan.

52

Pengertian place termasuk aneka macam hal diantaranya meliputi
jangkauan lokasi, ketersediaan produk dan waktu penantian. 53
5) People (Partisipan)

49

Winardi, Entrepreneur dan Entreprenership,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2003)hlm.294
50
Basu Swastha & Irawan, Menejemen Pemasaran ....... hlm. 349
51
Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 95
52
Abdullah Amrin, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah.......,hlm.62
53
Winardi, Entrepreneur dan Entreprenership.....,hlm.294
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People dalam jasa adalah orang-orang yang terlibat langsung
dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor
yang memegang peranan penting bagi semua organisasi.Oleh
perusahaan jasa,unsur people ini bukan hanya memegang peranan
penting dalam bidang produksi atau operasional saja tetapi juga dalam
melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen. Perilaku
orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam
mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan citra perusahaan yang
bersangkutan. 54
6) Process (Proses)
Menurut Sucipto “proses ini mencerminkan semua elemen
bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan
konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen.” Dengan demikian,
pemasaran harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat karena
pemasaran juga sering terlibat dan bertanggung jawab dalam
pengawasan kualitas jasa.55
7) Physical Evidence (Bukti Fisik)
Bukti fisik (physical evidence) adalah struktur fisik dari
sebuah perusahaan yang merupakan komponen utama

dalam

membentuk kesan sebuah perusahaan. Bukti fisik memiliki peranan
penting untuk menarik minat konsumen agar datang ke suatu

54

Fani Firmansyah dan Hashniyah Zaadah,“Aplikasi People, Process, Dan Physical
Evidence Di Pt Bank Syariah Mandiri Singosari”, Jurnal Akuntansi Aktual, 2:2,(Malang: Juni
2013), hlm. 76–92
55
A. Sucipto, Sudi Kelayakan Bisnis,(Malang: UIN-Maliki Press,2011),Hlm.71
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perusahaan dan melakukan pembelian.

56

Menurut Sucipto, bukti fisik

(physical evidence) adalah lingkungan fisik dimana perusahaan dan
konsumen berinteraksi dan setiap komponen tangible memfasilitasi
penampilan atau komuniaksi jasa tersebut. 57 Contoh-contoh bukti fisik
ialah untuk fasilitas eksternal,konsumen akan memperhatikan design
eksterior,tempat

parkir,taman-taman,

suasana

lingkungan

dan

sebagainya.

G. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan
tentang transparansi pengelolaan, kebijakan pemerintah dan pemberdayaan
masyarakata:
NO Peneliti
1

Judul
penelitian
Chika
Strategi Public
Feybe
Relations
Sumampou Dalam
w,
dkk Mempromosik
(2016)
an
Swiss-Bel
Hotel
Maleosan
Manado

56

Metode
Penelitian
kualitatif 58

Kesimpulan
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
Public Relations sangat
berperan
dalam
mempromosikan SwissBelhotel
Maleosan
Manado
kepada
masyarakat luas. Hal yang
dapat disarankan ialah
bahwa ada baiknya Jika

Muhammad Syakir Syula, Asuransi Syariah (Life and General),(Jakarta: Gema
Insani,2004), hlm. 461
57
A. Sucipto, Sudi Kelayakan Bisnis , Hlm. 70
58
Chika Feybe Sumampouw, dkk (2016) Strategi Public
Relations
Dalam
Mempromosikan Swiss-Bel Hotel Maleosan Manado. e-journal “Acta Diurna” Volume V. No.1.
Tahun 2016

32

2.

Maman
Chatamalla
h (2016)

Strategi Public kualitatif 59
Relations
Dalam
Promosi
Pariwisata
:
Studi
Kasus
dengan
Pendekatan
Marketing
Public
Relations
di
Provinsi
Banten

3

ChristianTu
lis dkk
(2019)

Strategi
Marketing
Public
Relations
Dalam
Meningkatkan
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
Kepulauan
TalaudSulawesi
Utara

59

deskriptif
kualitatif 60

Swiss-Bel
Maleosan
Manado
menempatkan
department PR sebagai
unit tersendiri, bukan
dibawah department sales
& marketing agar
PR
lebih fokus akan tugas,
tanggung jawab,
dan
fungsi dari public relations
itu sendiri.
Hasil
penelitian
menyatakan
bahwa
strategi yang digunakan
adalah penggnaan media,
sejumlah kegiatan public
relations dan programnya
di buat secara bervariasi,
menirikan
kantor
penghubung
yang
berlokasi di Jakarta, bukan
saja menjadi etalase dan
miniature
yang
ditampilkan
Provinsi
Banten Sebagai kerja
sama
dengan publicpubliknya.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa event
merupakan program
utama dalam
meningkatkan kunjungan
wisatawan tahun
2016/2017, kendala utama
publication adalah sumber
daya manusia dan
ketersediaan jaringan
internet, sedangkan news,
Public Service Activity
dan identity media perlu

Maman Chatamallah (2016) Strategi Public Relations Dalam Promosi Pariwisata : Studi
Kasus dengan Pendekatan Marketing Public Relations di Provinsi Banten. Mediator Vol 5 No.2
Desember 2016
60
ChristianTulis dkk (2019) Strategi Marketing Public Relations Dalam Meningkatkan
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kepulauan Talaud-Sulawesi Utara. Jurnal Komunikasi Hasil
Pemikiran dan Penelitian Vol. 5; No. 1; Tahun 2019 Halaman 107-117
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4

Bayu
Ananda,
Alamsyah
Taher
(2018)

Srategi Public deskriptif
Relation
kualitatif 61
Dalam
Promosi
Wisata Islami
(Studi
Deskriptif
Dinas
Pariwisata
Kota
Banda
Aceh)

5

Adhy
Suherman
(2018)

Strategi Public
Relations
Distro
Chambers
Dalam
Mempertahank
an Citra
Sebagai
Referensi
Fashion
Remaja di
Kota Makassar

61

deskriptif
kualitatif 62

dimaksimalkan melalui
perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi
dalam implementasi
strategi MPR sebagai
strategi promosi.
Dari penelitian ini maka
diperoleh hasil strategi
yang dilakukan oleh Dinas
Pariwisata kota Banda
Aceh memiliki berbagai
cara untuk
mempromosikan wisatawisata Islami kota Banda
Aceh salah satunya
dengan melahirkan Duta
Pariwisata, memplublikasi
dengan media massa, dan
juga berkerjasama dengan
pihak Agent Treveler
untuk mempromosikan
wisata Islami kota Banda
Aceh.
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
strategi yang digunakan
Public
Realtions Chambers
dalam mempertahankan
citranya sebagai referensi
fashion
remaja di Kota Makassar
antar lain melaksanakan
event, social media
marketing,
membangun loyalitas
merek, menjalin hubungan
dengan media, dan out
door
advertising. Adapun yang

Bayu Ananda, Alamsyah Taher (2018) Srategi Public Relation Dalam Promosi Wisata
Islami (Studi Deskriptif Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik vol.3 No.4 2018
62
Adhy Suherman (2018) Strategi Public Relations Distro Chambers Dalam
Mempertahankan Citra Sebagai Referensi Fashion Remaja di Kota Makassar .Skripsi. UIN
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menjadi faktor
penghambat bagi
Chambers dalam
mempertahankan citra
sebagai referensi fashion
remaja di Kota Makassar
yaitu
semakin maraknya
kompetitor baru
bermunculan dan makin
massifnya industri distro
dan produk clothing.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada jenis
penelitiannya yaitu, penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif
sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain
itu, penelitian yang sama –sama menggunakan pendekatan kualitatif namun
berbeda di subjek penelitian. Penelitian dahulu menggunkan hotel atau tempat
pariwisata serta distro sebagai subjek penelitian , sementara penelitian saat ini
menggunakan Twins Hijab store sebagai subjek penelitian.
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BAB II
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan penelitian
Penelitian ini mengkaji strategi publik relation Twins Hijab Store
dalam meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui media sosial
di Kota Jambi. Penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif, yang mana
metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau
subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.
Mengemukakan gejala-gejala secara lengkap tentang aspek yang di
teliti, memberikan penafsiran yang memadai terhadap fakta-fakta yang
ditemukan dan tidak hanya berakhir sampai disitu, lalu ada pengumpulan data
dan penyusunan data, analisa dan interprestasi data, sampai usaha
memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan
gejala, menilai gejala, klasifikasi gejala, menetapkan standar. Metode ini
merupakan langkah melakukan representative obyektif tentang gejala-gejala
yang terdapat dalam masalah yang diselidiki.
Sementara. Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif maka digunakan untuk memperoleh data yang digambarkan
secara jelas dan rinci mengenai strategi publik relation Twins Hijab Store
dalam meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui media sosial
di Kota Jambi.
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Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam mengenai kasus
tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan

terorganim

mengenai kasus tersebut. Dalam penelitian studi kasus biasanya mencakup
keseluruhan siklus kehidupan, namun juga kadang-kadang hanya meliputi
segmen-semen tertentu pada faktor-faktor dari kasus yang ada.63
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah buku-buku tentang daya beli, wawancara secara langsung kepada
konsumen dan staf Twins Hijab Store
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer
dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah “data yang diambil dari sumber data primer
atau sumber pertama di lapangan.” 64 Data primer merupakan data yang
diambil langsung dari sumber pertamanya. Data primer yang penulis
maksudkan adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu
informasi dari konsumen dan staf Twins Hijab Store . Adapun data
primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara kepada staf dan
konsumen.

63

Cholid Narbuko, dkk., Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.. 46
64
Burhan Bungin, Metodologi Penelitan Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013),
hlm. 128.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, koran
keterangan-keteragan atau publikasi lainnya.65
Data sekunder merupakan data atau informasi

penunjang

penelitian yang didapat dari studi literature, buku, jurnal, internet, studi
kepustakaan lain. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder tersusun
dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip ,
dokumentasi, literatur perpustakaan lainnya.
C. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian (waktu dan tempat)
Penelitian ini akan dilakukan di Moscaict Twins Hijab Store mbi,
dan permasalahan ini belum pernah diteliti sebelumnya.
2. Subjek Penelitian
Ada pun subjek dalam penelitian adalah konsumen dan staf Twins
Hijab Store .

65

Ibid, hlm. 91.

38

D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.32 Observasi
ini dilakukan sebagai studi pendahuluan mengenai strategi publik relation
Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan busana
muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
2. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai cara mencari dan mengurai hal-hal atau
variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah,
notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya.” 66 Metode
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi non manusia,
sumber informasi (data) non manusia ini berupa catatan-catatan,
pengmuman, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat
lainnya, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus
penelitian. Data yang di kumpulkan mengenai teknik tersebut berupa katakata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat dengan menggunakan
catatan-catatan. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrumen utama
untuk memperoleh sumua data-data yang berhubungan dengan gambaran
umum tentang strategi publik relation Twins Hijab Store dalam
meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui media sosial di
Kota Jambi.
66

Burhan Bungin, Metodologi Penelitan Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013),
hlm. 231.
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3. Wawancara
“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”

67

Metode

wawancara disini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu. Pelaksanaan wawancara ini ditujukan
kepada konsumen dan staf.
Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka , dimana pihak responden diminta pendapat, dan ideidenya. Dalam melakukan wawancara penulis mendengarkan secara teliti
dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Hasil dari wawancara
semiterstruktur ini akan lebih nyata dan menyentuh kepada permasalahan
strategi publik relation Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume
penjualan busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi.
E. Teknik analisi data
Setelah data terkumpul dengan tahapan selanjutnya adalah melakukan
analisis data. Analisis data tentunya disesuaikan dengan tujuan yang dilakukan.
Kajian dalam bidang penelitian sebenarnya sangat luas sehingga terdapat banyak
sekali alat analisis yang dapat digunakan oleh para peneliti dalam mengolah
datanya.
Susan Stainback mengemukakan bahwa analisis data adalah hal yang kritis
dalam proses penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan untuk memahami
67

Burhan Bungin, Metodologi Penelitan Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.130
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hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi.
Berdasarkan hal diatas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan-bahan
yang bersangkutan dengan judul sehingga dapat mudah dipahami, dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola dan memilih mana yang penting
dalam penelitian.68
Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian.
Keberhasilan analisa terhadap data yang diperoleh dapat menentukan berhasil
tidaknya sebuah penelitian. Analisa dapat dimulai dengan menelaah data yang
terkumpul, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Setelah itu
dibuat abstraksi sebagai cara untuk mereduksi data. Abstraksi yang dimaksud
merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang diambil dari data-data yang
dikumpulkan. Setelah itu, data-data tersebut kemudian disusun dalam satuansatuan yang dikategorikan. Langkah terakhir dalam analisa data yaitu memeriksa
keabsahan data. Kemudian data yang ditafsirkan, lalu dibuat kesimpulan yang
tidak lain juga merupakan hasil dari penelitian.
Setelah selesai penelitian ini, maka data yang di peroleh terlebih dahulu
diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi
kualitatif, dengan teknik :
1. Analisi domain

68

Burhan Bungin, Metodologi Penelitan Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.224
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Analisis domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran /
pengertian yang bersifat umum dan relative menyeluruh tentang apa yang
tercakup di suatu fokus/pokok permasalahan yang diteliti. Analisis domain
ini dioergunakan untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan
penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai gambaran umum Twins
Hijab Store .
2. Analisis taksonomi
Analisis taksonomi adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam
dan focus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat
berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/focus
yang menjadi sasaran semula penelitian. Analisis taksonomi ini digunakan
dalam menganalisis data dengan rinci terutama tentang daya strategi
publik relation Twins Hijab Store

dalam

meningkatkan

volume

penjualan busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
3. Analisis Komponensial
Pada analisis komponensial, titik fokusnya adalah pencarian
domain-domain yang sudah diorganisasikan adalah yang bersifat kontras
atau berlawanan, bukan mencari persamaan dan keserupaan dalam
domain. Data ini dicari dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi
yang terseleksi.

69

Tujuan dari analisis komponensial ini adalah untuk

mempertajam dan memperjelas permasalahan yang terjadi dilapangan
yang
69

menjadi

titik

fokus

penelitian,

sehingga

dengan

analisis

Burhan Bungin, Metodologi Penelitan Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm..359
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komponensial ini diharapkan hasil penelitian ini akan dapat mencapai
target maksimal dan berhasil dalam menentukan sebuah keputusan dari
penelitian tersebut.
Secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Menelaah catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi
serta catatan replektif, kemudian memisahkan data yang penting
untuk keperluan penelitian dari yang tidak penting,
b. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk menelaah
lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian,
c. Menelaah deskripsi data dan membandingkannya dengan teori
yang menjadi acuan peneliti, termasuk merevisis teori,
d. Membuat analisis akhir dan menerangkannya dalam laporan untuk
kepentingan penulisan skripsi. 70
Data ditransformasikan dan disusun secara tematik dalam bentuk
teks haratif sesuai dengan karakteristik masing-masing tema, berupa fokus
penelitian yaitu strategi publik relation Twins Hijab Store dalam
meningkatkan volume penjualan busana muslimah melalui media sosial di
Kota Jambi.
I.Sistematika Penulisan
Agar lebih mudah memahami proposal ini serta penulisannya lebih
sistematis, maka penulis membagikan menjadi beberapa bab sebagai berikut:
70

Ibid, hlm.. 359
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BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah,
perumusan

masalah,

pembatasan

masalah,

tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini dikemukan metode yang digunakan dalam
penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data,
metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode
analisis data

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
Dalam bab ini dikemukan tentang sejarah berdirinya tempat
penelitian, profil tempat penelitian, struktur organisasi,
produk dan lain lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil dari rumusan
masalah.

BAB V

PENUTUP
Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran
yang perlu untuk disampaikan serta dilengkapi dengan
daftar pustaka dan lampiran.
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BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Twins Hijab Store
Awal mula berdirinya Twins Hijab Sore pada bulan Agustus 2011. Twins
Hijab Store menggunakan facebook sebagai media promosi penjualan. Usahanya
tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat pesat pada 3 bulan terakhir.
Twins Hijab Store beralamatkan di Sungai Kambang dengan nama pemilik yaitu
Ibu Asiah.
Kisah Pengusaha sukses Asiah cukup sering diberitakan. Awalnya ia
hanya ibu rumah tangga hingga akhirnya ia mengikuti program kewirausahaan
yaitu membuat usaha tanpa modal. Ibu ini pun memutar otak dan mengawalinya
dengan menjual pakaian pantas pakai miliknya. Kemudiaan dari penjualan itu
akhirnya Asiah dapat modal dan membuka toko. Untuk menyokong usahanya,
Asiah juga menjadi anggota salah satu Multi Level Marketing (MLM) hingga
akhirnya dia bisa membangun toko. Tapi tidak seperti yang diharapkan, tokonya
tidak dipenuhi pengunjung bahkan sepi. Kemudian Asiah kembali harus memutar
otak agar usahanya sukses. Asiah kemudian mendesain hijab sendiri yang di ambil
dari referensi internet. Dari situ ternyata banyak peminatnya, maka lahirlah Twins
Hijab Store bulan November 2011 lalu.
Usahanya

kemudian

berkembang

dan

pada

akhirnya

dia

bisa

mempekerjakan 7 orang karyawan. Dan membadan hukumkan usahanya menjadi
CV. Twins Hijab Store . CV. Twins Hijab Store memilki enam hari kerja yakni :
Senin-Sabtu, hal ini dilakukan karena untuk tetap menjaga eksistensi dan
sekaligus sebagai upaya meningkatakan pendapatan. Sedangkan pada hari Minggu
merupakan hari libur bagi karyawan CV. Twins Hijab Store dan untuk hari besar
libur/tutup71. Untuk jam kerja pada CV Twins Hijab Store pada hari SeninJum‟at dimulai pada pukul : 9:00 - 17:00 WIB, sedangkan pada hari Sabtu dimulai
pada pukul : 8:00 - 16:00 WIB.
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B. Produk Twins Hijab Store
Ciri khas hijab dari Asiah hingga banyak diminati adalah karena bahannya
yang terbuat dari kain kaos, serta desain minimalis dengan accessories bunga
berwarna soft yang terkadang saling bertabrakan namun tetap menjadi kombinasi
yang baik.
Produk Twins Hijab Store berawal dari produksi hijab dengan segmen
remaja, kemudian berkembang juga memproduksi busana muslim, mukena, kaos
karakter dengan segmen anak – anak, remaja dan ibu muda. Twins Hijab Store
pun memproduksi accesories, dan boneka muslim.
Produk hijab Twins Hijab Store mempunyai beberapa kategori seperti,
inner, bergo, hoodie, jilbab anak, jilbab instan, khimar, phasmina, scraf, turban.
Pada produksi busana muslim Twins Hijab Store mempunyai kategori blouse,
cardigan, skirt, tshirt, dress, pants. Masing - masing kategori mempunyai banyak
variasi model dan warna sehingga pelanggan mempunyai banyak alternatif pilihan
sesuai yang diinginkan.

C. Sistem Kemitraan Twins Hijab Store
Proses pendistribusian barang melalui pembelanjaan dari kemitraan secara
tunai yang dibagi menjadi lima tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sahabat Karib Twins Hijab Store :
Kemitraan yang mendapatkan diskon atau potongan sebesar 45%
dan wajib berbelanja dalam satu bulan Rp 50.000.000.
2. Distributor:
Pembelanjaan awal :
a. Bisa deposit sebesar Rp 10.000.000,- : digunakan selama 2 bulan dan
untuk memperpanjang, ukhti bisa belanja secara rutin (minimal 1 bulan
sekali) atau deposit sebesar Rp 2.000.000,- per bulannya.
b. Untuk jilbab dan aksesoris bisa mendapatkan diskon sampai 40%.
Sedangkan untuk dress, cardigan, bergo dan rok tergantung pada
diskon distributor yang tertera dalam deksripsi masing-masing produk.
c. Untuk pembelian awal ongkos kirim free alias gratis
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Keuntungan Distributor :
a. Mendapatkan keuntungan dari menjual produk Twins Hijab Store
b. Pembelian awal tidak kumulatif
c. Untuk minimal pembelian berikutnya bisa dikirim ke beberapa alamat
(dengan membayar ongkir) alias dropship
d. Boleh campur semua produk dan warna
e. Boleh tukar produk jika terjadi kesalahan order atau ada cacat dalam
produk.Syaratnya : maksimal 7 hari sejak paket diterima oleh
customer, kondisi packaging masih dalam keadaan bagus, ditukar
dengan produk seharga atau lebih mahal dan kondisi produk tidak
dalam keadaan sold out di Twins Hijab Store
f. Foto semua produk sudah ada, tinggal dicopy paste saja
g. Dibebaskan menjual produk dengan harga sama atau lebih tinggi dari
harga yang tertera di fanspage Twins Hijab Store
h. Twins Hijab Store membantu promosi Distributor aktif via online
i. Gratis ongkos kirim, khusus untuk wilayah Indonesia
j. Syarat & Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu

3. Agen :
a. Syarat menjadi Agen, pilih salah satu;
b. Order awal minimal 50 pcs (boleh campur)
c. Deposit uang Rp. 2.000.000 berlaku untuk 3 bulan (harus habis),
pembelanjaan akan dikurangi dari deposit yang sudah dipotong diskon
d. Selanjutnya tidak ada minimal order/ deposit / uang pendaftaran, sudah
mendapatkan diskon sampai dengan 30%, tergantung jenis produk.
Bonus katalog selama persediaan masih ada.
4. Reseller :
Syarat menjadi reseller, pilih salah satu;
a.
diskon

47

b. Deposit uang Rp. 600.000 berlaku untuk 2 bulan, pembelanjaan
diambil dari deposit dengan dipotong diskon
c. Selanjutnya tidak ada minimal order/ deposit, sudah mendapatkan
diskon sampai dengan 20%, tergantung jenis produk.

D. Sistem Maintenance Customer di CV. Twins Hijab Store
Twins Hijab Store menggunakan jejaring

sosial

facebook,

twitter,

instagram, dan webstore sebagai media promosi penjualan, namun penjualan
melalui facebook masih dominan diantara lainnya. Dalam menjaga hubungan
dengan pelanggan baik pelanggan pemakai (end user) maupun pelanggan mitra,
Twins Hijab Store membentuk wadah komunitas, bagi pelanggan pemakai (end
user) produk Twins Hijab Store , yaitu fanspage “Sahabat Cantik Twins Hijab
Store ” yang didalamnya berisikan tentang foto-foto customer yang telah
menggunakan produk Twins Hijab Store dan dalam foto tersebut diberi tanda
bahwa foto itu original milik Twins Hijab Store , dalam fanspage “Sahabat
Cantik Twins Hijab Store ” admin sangat baik dalam merespon customer, melalui
komentar – komentar pada setiap postingan baru para customer. Twins Hijab
Store pun sering mengadakan lomba bagi para customer setianya dalam bentuk
kontes foto favorit customer mengenakan produk Twins Hijab Store
Bagi pelanggan mitra, Twins Hijab Store membentuk wadah komunitas
wirausaha, yang berisi tips – tips usaha, mulai dari tips usaha jual produk orang
lain sampai punya brand sendiri.
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E. Struktur Organisasi
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Strategi publik relation Twins Hijab Store untuk meningkatkan volume
penjualan busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Twins Hijab Store untuk
meningkatkan penjualan busana muslimah/ hijab melalui media sosial.
Menurut Ibu Asiah adalah memberikan informasi, meningkatkan penjualan,
menstabilkan penjualan, memposisikan produk dan membentuk citra produk
“Kami

menggunakan

memberikan

informasi,

beberapa

strategi

meningkatkan

publik
penjualan,

relation

yaitu

menstabilkan

penjualan, memposisikan produk dan membentuk citra produk” 71
Strategi yang pertama adalah memberikan informasi. Tujuan dasar dari
semua kegiatan promosi oleh publik relation adalah memberikan informasi
kepada konsumen potensial tentang produk yang ditawarkan, dimana
konsumen dapat membelinya, dan berapa harga yang ditetapkan. Konsumen
memerlukan informasi-informasi tersebut dalam pengambilan keputusan
pembeliannya.
Di Twins Hijab Store, informasi yang diberikan kepada konsumen
selain harga adalah tentang kualitas produk dan motif serta bahan produk
tersebut. Misalnya saja harga untuk hijab dengan bahan siffon lebih mahal dari
hijab dengan bahan katun. Berikut wawancara penulis dengan Ibu Asiah selaku
pemilik Twins Hijab Store.

71

2020

Wawancara dengan Ibu Asiah sebagai pemilik Twins Hijab Store tanggal 18 Januari
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“ Informasi yang kami berikan selain harga adalah tentang

kualitas

produk dan motif serta bahan produk tersebut. Misalnya saja harga untuk
hijab dengan bahan siffon lebih mahal dari hijab dengan bahan katun.
Kami juga merincikan bagian bagian tertentu dari hijab. Misalnya hijab
dengan bahan ceruti ada manik maniknya atau tidak, berendra atau tidak,
motif yang tersedia apa saja dan bagusnya dipakai untuk kapan saja.
Dengan kami meberikan informasi yang detail, kami berharap konsumen
akan menjadi lebih berwawasan dalam memilih hijab yang sesuai dengan
pribadi mereka maupun kegiatan mereka sehari hari” 72

Ditambahkan olehnya, terkadang sebelum konsumen membayar
barangnya ke kasir, ia menyarankan konsumen untuk memeriksanya terlebih
dahulu. Hal ini agar barang yang di beli oleh konsumen memang barang layak
pakai.
“ Sebelum konsumen membayar barang ke kasir, kami juga menyarankan
mereka untuk memeriksa kembali barangnya. Ya..siapa tahu saja ada
manik manik yang lepas, atau renda yang copot. Intinya kami ingin
konsumen memiliki atau membeli barang yang memang layak pakai
sehingga mereka akan merekomendasikan hijab yang mereka beli dari
Twins Hijab Store ke teman-temeannya serta keluarga” 73
Hal tersebut diiyakan oleh beberapa konsumen setia Twins Hijab Store
yang telah mengakui kualitas dan juga penyampaian informasi yang diberikan
oleh pihak Twins Hijab Store.
“ Saya sudah dua tahun menjadi pelanggan setia Twins Hijab Store. Saya
juga sekalian menjadi reseller . Selain kualitas produknya yang oke, Twins
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Hijab Store juga memberikan informasi tentang produknya kepada saya.
Jadi, sekarang ketika mau membeli hijab saya sudah tahu bahan mana
yang bagus untuk ke kantor, ke kondangan maupun aktifitas lainnya” 74
Dalam kiprahnya yang menjadikan media sosial sebagai wahana
promosi, maka Twins Hijab Store memberikan informasi dengan detail
mengenai produknya di laman facebook, twitter serta Instagram. Informasi
tersebut agar memudahkan konsumen membeli hijab secara online.
“ Kami juga memberikan informasi secara detail di laman media sosial
seperti facebook, twitter dan instagram. Informasi tersebut mengenai bhan
hijab, ukuran hijab, serta harga hijab tersebut.” 75
Staretegi selanjutnya adalah meningkatkan penjualan.

Kegiatan

promosi juga merupakan salah satu cara meningkatkan penjualan. Perusahaan
dapat merancanng promosi penjualan dengan memberikan kupon belanja,
sampel produk dan sebagainya. Untuk membujuk konsumen mencoba produk
yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah atau dengan tambahan
keuntungan yang lain.
Twins Hijab Store membuka peluang kepada konsumennya untuk
menjadi reseller yaitu konsumen dapat membeli barang dengan harga lebih
murah dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Harga reseller ini tentunya
lebih murah dibandingkan harga jika konsumen membeli satuan.
“ Kami membuka peluang kepada para konsumen untuk menjadi reseller.
Orderan dapat dipesan secara langsung dengan mendatagi toko, atau bisa
juga secara online melalui media sosial.” 76
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Ia juga menambahkan bahwa di media sosial tokonya memberikan
potongan harga 5 % untuk konsumen yang menandai lima orang teman
temannya untuk menyukai laman Twins Hijab Store.
“ Selain resseler kami juga memberikan potongan harga 5 % untuk para
konsumen yang menandai teman temannya di laman facebook, twitter
maupun instagram. Harapannya dengan menandai teman temannya maka
akan banyak yang melihat laman Twins Hijab Store dan akhirnya akan
membeli hijab” 77
Strategi selanjutnya adalah menstabilkan penjualan. Pada saat pasar
lesu, perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi agar tingkat penjualan
perusahaan tidak mengalami penurunan yang berarti. Dalam hal ini Twins
Hijab Store beberapa kali melakukan sale yaitu menjual barang barang yang
ada di gudang yang belum terjual selama satu tahun terakhir. Biasanya sale ini
dilakukan setahun dua hingga tiga kali.
“ Untuk menstabilkan penjualan dikarenakan barang yang menumpuk dan
belum terjual, maka kami mengadakan Sale. Sale ini untuk menghabiskan
barang barang di gudang yang belum terjual selama satu tahun. Biasanya
kami menjual dengan harga murah yaitu setengah harga.Sale ini diadakan
setahun dua sampai tiga kali tergantung stok barang gudang yang masih
menumpuk ” 78
Strategi selanjutnya adalah memposisikan produk Perusahaan perlu
memposisikan produknya dengan menekankan keunggulan produknya

76
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dibandingkan produk pesaing strategi promosi yang tepat, seperti iklan, dapat
membantu perusahaan.
“ Untuk menstabilkan penjualan dikarenakan barang yang menumpuk dan
belum terjual, maka kami mengadakan Sale. Sale ini untuk menghabiskan
barang barang di gudang yang belum terjual selama satu tahun. Biasanya
kami menjual dengan harga murah yaitu setengah harga.Sale ini diadakan
setahun dua sampai tiga kali tergantung stok barang gudang yang masih
menumpuk ” 79
Terakhir adalah membentuk citra produk. Kegiatan promosi yang
dilakukan perusahaan dapat membantu image konsumen terhadap produk yang
ditawarkan. Perusahaan dapat menggunakan media iklan untuk membangun cirta
produknya dimata konsumen.
Iklan yang digunakan oleh Twins Hijab Store di media sosial berupa
gambar gambar dan kata kata menarik yang diperkirakan dapat membuat
konsumen tertarik membeli barangnya. Menurut Ibu Asiah, iklan ini biasanya
ditayangkan ketika ada sale produk.
“Kami juga menayangkan iklan yang berupa gambar produk serta
diselipkan kata kata yang membuat konsumen tertarik kemudian membeli
hijab. ”

80

Dari hasil wawancara diatas maka diketahui bahwa strategi publik relation
yang dilakukan oleh Twins Hijab Store adalah memberikan informasi,
meningkatkan penjualan, menstabilkan penjualan, memposisikan produk dan
membentuk citra produk.
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Sementara itu jika dilihat dari marketing mix maka ada tujuh komponen
yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah Produk, Harga (price)
Promosi, Tempat/saluran distribusi (Place), People (Partisipan), Process (Proses)
dan Physical Evidence (Bukti Fisik).
Salah satu tugas utama dan tanggungjawab mereka yang berkecimpung
dibidang manajemen pemasaran adalah memikirkan desain produk. Karena iu,
bagian pemasaran seolah-olah bertugas sebagai mata perusahaan, yangharus selalu
jeli dalam mengamati kebutuhan konsumen. Mereka yang ada dibagian ini harus
secara terus menerus memberikan saran perbaikan atau kalau perlu perubahan
desain produk yang betul-betul baru bagi perusahaan atau hanya sekedar
modifikasi dari produk yang sudah ada.
Pada Twins Hijab, desain produk menjadi salah satu yang diperhatikan.
“Kami punya bagian desain yang bisa mengetahui warna apa atau model
apa yang sedang in saat ini, sehingga konsumen akan memiliki banyak
pilihan dan selalu mendapatkan model baru. ”

81

Price berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh para pelanggan untuk
mendapatkan produk yang bersangkutan, seperti halnya produk didalam
pengertian price termasuk aneka macam hal diantaranya meliputi hargapada daftar
harga, diskon-diskon, potongan –potongan harga, periode pembayaran dan syaratsyarat kredit.
Twins Hijab memiliki berbagai variasi harga yang dimulai dari dua puluh
ribu hingga yang termahal adalah lima ratue ribu. Semakin banyak pilihan harga
akan membuat konsumen lebih nyaman.
81
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“Harga yang kami sediakan sesuai kualitas jilbab dibandrol dari harga dua
puluh ribu hingga lima ratus ribu. Konsumen bisa memilih sesuai isi
kantong mereka. Yang penting kita jelaskan apa saja kelebihannya ”

82

Elemen ketiga P dari Bauran pemasaran adalah promosi. Promosi adalah
arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang
atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 83
Tujuan akhir dari pemasar adalah menaikkan penjualan dan keuntungan bagi
perusahaan. Promosi dan periklanan adalah usaha-usaha perusahaan untuk
meyakinkan konsumen untuk membeli produknya. Tempat/saluran distribusi
(Place)
“Seperti yang telah diketagui kami mempromosikannya lewat internet.
Namun terkadang kami juga mengiklankan di media masa seperti koran
lokal dan brosur ” 84
Penentuan tempat (place) yang mudah terjangkau dan terlihat akan
memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan memahami dari
suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan tempat didasarkan atas jenis
usaha atau poduk yang diciptaakan.
“Saya rasa soal lokasi sudah sangat strategis, Kami berada di pinggir jalan
pusat perbelanjaan hijab. Sehingga konsumen akan langsung menemukan
toko kami ”

85
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People dalam jasa adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam
menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan faktor yang memegang
peranan penting bagi semua organisasi.Oleh perusahaan jasa,unsur people ini
bukan hanya memegang peranan penting dalam bidang produksi atau operasional
saja tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak langsung dengan konsumen.
Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam
mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan citra perusahaan yang
bersangkutan.
“Kebanyakan konsumen kami dari kalangan menengah ke atas. Ada yang
anak SMA, anak kuliahan, karyawan, ibu rumah tangga bahkan eksekutif
muda. Ada juga ynag untuk dijual kembali ”
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Sementara yang selanjutnya adalah proses. Proses ini mencerminkan
semua elemen bauran pemasaran jasa dikoordinasikan untuk menjamin kualitas
dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian,
pemasaran harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat karena pemasaran
juga sering terlibat dan bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas jasa.
“Proses desain dan pemasaran serta apa pun kegiatan ekonomi di Twins
Hijab diawasi secara ketat. Jadi, konsumen tidak perlu khawatir dengan
hasilnya ” 87
Bukti fisik (physical evidence) adalah struktur fisik dari

sebuah

perusahaan yang merupakan komponen utama dalam membentuk kesan sebuah
perusahaan. Bukti fisik memiliki peranan penting untuk menarik minat konsumen
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agar datang ke suatu perusahaan dan melakukan pembelian. Contoh-contoh bukti
fisik ialah untuk fasilitas eksternal,konsumen akan memperhatikan design
eksterior,tempat parkir,taman-taman, suasana lingkungan dan sebagainya.
“Untuk tempat parkir kami menyediakan dengan sangat baik dan cukup
luas sehingga konsumen akan nyaman berbelanja di sini.Selain itu suasana
disini juga sangat aman88
Dari beberapa pernyataan hasil wawancara diatas dapat diasumsikan
bahwa Twins hijab telah memenui kriteria dalam bauran pemasaran. Sehingga
dapat diartikan konsumen akan nyaaman dengan pelayanan, produk dan juga
fasilitas lainnya.

B. Kendala yang dihadapi Twins Hijab Store dalam menerapkan strategi
public relation untuk meningkatkan volume penjualan busana muslimah
melalui media sosial di Kota Jambi
Keberadaan jejaring sosial (social media) tentunya sudah mengubah cara
sebuah perusahaan dalam hal berbisnis dan berinteraksi dengan pelanggannya.
Jejaring sosial merupakan media yang mendukung kegiatan “kehumasan” suatu
perusahaan. Semua informasi tentang perusahaan tersebut dapat dengan mudah
tersajikan dan dinikmati oleh para pelanggannya. Tapi dibalik semua kemudahan
dan keuntungan yang disediakan jejaring sosial yang ada, tentunya terdapat
beberapa kekurangannya pula. Begitu pula dengan jejaring sosial media yang
digunakan Twins Hijab Store sebagai media promosi. Tentunya Twins Hijab
Store merasakan kekurangan dan kelebihan jejaring sosial yang mereka gunakan.
Berikut hasil wawancara mengenai Kendala menggunakan jejaring sosial:
“Sebenarnya banyak pelanggan yang bingung menanyakan akun official
resmi Twins Hijab Store karena banyaknya bermunculan akun Twins
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Hijab Store dalam fanspage, tapi hal itu bisa segera diatasi dan dijelaskan
dalam postingan akun official Twins Hijab Store , karena sebenarnya
yang sering bermunculan itu adalah akun dari para mitra Twins Hijab
Store . Kalau kekurangan seperti yang dirasakan secara signifikan in shaa
ALLOH tidak ada mbak, hanya masalah seperti tadi saja banyak yang
bingung officialnya yang mana, dengan facebook bisa share banyak hal
karena bisa nulis banyak, kalau untuk twitter kan ga sebanyak facebook
jadi ya hanya untuk share produk dengan kata – kata singkat kan cuma
bisa sampai 140 karakter saja” 89
Selanjutnya ia menuturkan bahwa kendala untuk sosial media itu sendiri
tidak ada yang terlalu sulit. Hanya saja terkadang kewalahan ketika membalas
orderannya.
“Sebenarnya lebih banyak lebihnya dari pada kurangnya mbak, lebihnya
bisa menjadi media promosi intensif yang terjangkau tapi menjangkau.
Maksudnya biaya promosinya murah tapi efeknya menjangkau kalangan
yang luas dari berbagai kalangan. Pelanggan pun bisa akses info tentang
Twins Hijab Store dengan mudah. Sehingga menjadi media pendekatan
yang efektif antara Twins Hijab Store dan pelanggan. Setiap media sosial
yang kami gunakan punya karakteristik masing masing yang kesemuanya
itu bisa kami manfaatkan dengan baik. Kalau kekurangannya ya seperti
yang saya sampaikan banyak pelanggan yang bingung membedakan mana
akun official dan bukan karena banyaknya akun yang bernama Twins
Hijab Store , yang sebenarnya akun – akun itu adalah mitra Twins Hijab
Store . Tapi hal ini bisa segera diselesaikan dengan klarifikasi melalui
akun official dan kami sudah menata informasi tentang data mitra dengan
rapi sehingga pelanggan bisa mudah mengakses. Selain itu cs (customer
service) kewalahan dalam menjawab setiap pertanyaan yang masuk,
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karena banyaknya pesansehingga cs harus memilah mana jawaban yang
harus di jawab dan mana yang tidak” 90
Jadi kesimpulannya adalah tidak ada kendala yang betarti hanya saja butuh
tambahan karyawan yang mengerti tentang komputer dan internet, serta pemilihan
media sosial yang diminati masyarakat agar postingan iklan terlihat khalayak
ramai.
C. Upaya yang dilakukan Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume
penjualan busana muslimah melalui media sosial di Kota Jambi
Upaya yang dilakukan oleh Twins Hijab store dalam meningkatkan
volume penjualan antara lain dengan memberikan sale atau potongan harga dan
juga bonus bagi reseller. Menurut Bapak Rohadi, strategi yang disebutkan itu
sangat menunjang peningkatan volume penjualan.
“Biasanya kami di Twins Hijab Store memberikan banyak potongan harga
untuk barang barang tertentu atau juga sale cuci gudang. Biasanya para
konsumen menantikan hari sale tersebut sehingga pengunjung akan
membludak untuk membeli pakaian. Pun begitu orderan yang melalui
online. Sebelum hari sale tiba telah banyak permintaan barang sehingga
cukup menyibukkan cs Twins Hijab Store ” 91
Ia juga menambahkan bahwa pada masa sale tersebut juga merupakan
kesempatan untuk para reseller mendapatkan harga khusus. Karena semakikn
banyak pembelian maka semakin banyak juga keuntungannya.
“Untuk reseller, hari sale ini juga dinanti nantikan karena dengan membeli
banyak barang maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan harga.
Ada yang berupa potongan harga ada juga yang berupa bonus. Jadi,
misalnya ia membeli hijab sepuluh buah maka ia berkesempatan
mendapatkan satu hijab gratis, begitu pula kelipatannya” 92
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Pernyataan Bapak Rohadi tersebut diiyakan oleh staf Twins Hijab Store.
Fauziah yang bertanggung jawab di toko sependapat dengan Bapak Rohadi
mengenai sale day. Ia menguraikan bahwa konsumen yang mengunjungi dan
membeli di toko bertambah hingga tiga kali lipat pada hari itu.
“Kalau hari sale itu memang toko menjadi ramai sekali. Banyak pembeli
yang memborong hijab. Mereka juga ada yang untuk dijual kembali,
sehingga mereka pun membeli dalam jumlah banyak. Mereka rata rata
tertarik dengan potongan harga maupun bonusnya. Ya..kapan lagi dapat
harga bagus, murah dan barang oke. Jadi kalau hari sale itu pembeli bisa
bertambah tiga kali lipat” 93
Selanjutnya ia menambahkan bahwa sebelum sale day dilaksanakan,
ilannya sudah dipajang di depan toko atau sudah ditayangkan di media sosial. Hal
ini membuat para karyawan menjadi lebih sibuk melayani pelanggan.
“Nah biasanya itu, iklan untuk sale day sudah di pajang di depan toko
seminggu sebelumnya. Bahkan di media sosial terkadang dari dua minggu
sebelumnya sudah ditayangkan. Makanya ketika hari sale itu banyak
sekali pelanggan yang datang untuk berbelanja. Mereka rata-rata
pelanggan setia yang memang sudah sering membeli disini ” 94
Keungulan sale day dalam meningkatkan volume penjualan juga
dirasakan berhasil oleh Gita. Penanggung jawab pembelian melalui internet atau
media sosial. Ia menyatakan bahwa orderan atau pembelian melalui media sosial
menuju hari sale saja sudah menumpuk, apalagi ketika hari sale berlangsung.
“Penjualan melalui media sosial atau internet meningkat cukup banyak.
Karena sebelum hari sale saja pemesanan sudah menumpuk. Apalagi pada
hari H nya. Orderan yang diterima berkali lipat sebelumnya dan ini
membuat para cs kewalahan ” 95
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Sementara itu, beberapa reseller dan pelanggan Twins Hijab Store yang
diwawancarai penulis mengaku sangat menantikan hari sale tersebut. Hal ini
dikarenakan mereka berkesempatan mendapatkan barang bagus dengan harga
murah. Apalagi mereka akan menjual kembali hijab hijab tersebut, sehingga
mereka mendapatkan untung yang lebih banyak.
“Saya sudah lama menjadi pelanggan Twins Hijab Store. Dan saya sangat
menantikan hari sale. Soalnya saya bisa mendapatkan barang bagus dan
harga yang terjangkau. Nah, apalagi ini untuk dijual kembali. Saya jadi
mendapat untung lebih banyak ” 96
Begitupula yang disampaikan oleh Ibu Kiki. Ia juga sangat menantikan
hari sale tersebut dengan alasan yang sama dengan rekannya sebelumnya.
“Saya sangat menantikan sale day ini. Dari sale day ini saya bisa
mendapatkan keuntungan lebih banyak karena harganya disini lebih
murah. ” 97
Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa upaya yang
dilakukan Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume penjualan adalah
dengan mengadakan sale day. Sale day ini sendiri sebelum dilaksanakan telah
dipromosikan melalui iklan baik secara manual maupun iklan di media sosial.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Strategi publik relation yang dilakukan oleh Twins Hijab Store adalah
memberikan informasi, meningkatkan penjualan, menstabilkan penjualan,
memposisikan produk dan membentuk citra produk.
2. Tidak ada kendala yang betarti hanya saja butuh tambahan karyawan yang
mengerti tentang komputer dan internet, serta pemilihan media sosial yang
diminati masyarakat agar postingan iklan terlihat khalayak ramai.Yang
ketiga, Promosi Penjualan (sales promotion) meliputi pemberian promo
sale yang untuk merangsang minat beli konsumen. Keempat Penjualan
3. Upaya yang dilakukan Twins Hijab Store dalam meningkatkan volume
penjualan adalah dengan mengadakan sale day. Sale day ini sendiri
sebelum dilaksanakan telah dipromosikan melalui iklan baik secara
manual maupun iklan di media sosial

B. Saran
1. Twins Hijab Store sebaiknya memberikan peraturan dalam penamaan
akun para mitra yang ingin menggunakan nama Twins Hijab Store pada
akun mereka. Agar tidak terjadi kebingungan dari para pelanggan dalam
membedakan akun official dan akun mitra
2. Penambahan karyawan yang mengerti komputer dan internet agar
pelanggan atau konsumen Twins Hijab Store dapat terlayani semua.

C. Penutup
Akhirnya, demikian penelitian skripsi berjudul: “IMPLEMENTASI
STRATEGI PUBLIK RELATION TWINS HIJAB STORE DALAM
MENINGKATKAN VOLUME

PENJUALAN BUSANA

MUSLIMAH

MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA JAMBI”. Puji syukur Alhamdulillah
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kami haturkan kehadirat Allah SWT., karena dengan ridho dan hidayah-Nya
penelitian ini dapat berakhir. Shalawat dan salam juga tidak lupa kami haturkan
kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita senantiasa
mendapatkan syafaat -Nya, Amin. Tidak lupa, semoga hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat bagi para pembaca
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Lampiran I
Hasil Wawancara
Ibu Asiah
1. Strategi publik relation apa yang digunakan di Twins Hijab Store?
Jawab :
“Kami menggunakan beberapa strategi publik relation yaitu memberikan
informasi,
meningkatkan
penjualan,
menstabilkan
penjualan,
memposisikan produk dan membentuk citra produk”
2. Bagaimana bentuk dari Strategi publik relation pemberian informasi yang
dimaksud pada Twins Hijab Store?
Jawab :
“ Informasi yang kami berikan selain harga adalah tentang kualitas
produk dan motif serta bahan produk tersebut. Misalnya saja harga untuk
hijab dengan bahan siffon lebih mahal dari hijab dengan bahan katun.
Kami juga merincikan bagian bagian tertentu dari hijab. Misalnya hijab
dengan bahan ceruti ada manik maniknya atau tidak, berendra atau tidak,
motif yang tersedia apa saja dan bagusnya dipakai untuk kapan saja.
Dengan kami meberikan informasi yang detail, kami berharap konsumen
akan menjadi lebih berwawasan dalam memilih hijab yang sesuai dengan
pribadi mereka maupun kegiatan mereka sehari hari”
3. Bagaimana bentuk dari Strategi publik relation meningkatkan penjualan
yang dimaksud pada Twins Hijab Store?
Jawab :
“ Kami membuka peluang kepada para konsumen untuk menjadi reseller.
Orderan dapat dipesan secara langsung dengan mendatagi toko, atau bisa
juga secara online melalui media sosial.”
4. Apa lagi yang dilakukan Twins
penjualan?

Hijab store untuk meningkatkan
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Jawab :
“ Selain resseler kami juga memberikan potongan harga 5 % untuk para
konsumen yang menandai teman temannya di laman facebook, twitter
maupun instagram. Harapannya dengan menandai teman temannya maka
akan banyak yang melihat laman Twins Hijab Store dan akhirnya akan
membeli hijab”
5. Bagaimana bentuk dari Strategi publik relation enstabilkan penjualan
yang dimaksud pada Twins Hijab Store?
Jawab :
“ Untuk menstabilkan penjualan dikarenakan barang yang menumpuk dan
belum terjual, maka kami mengadakan Sale. Sale ini untuk menghabiskan
barang barang di gudang yang belum terjual selama satu tahun. Biasanya
kami menjual dengan harga murah yaitu setengah harga.Sale ini diadakan
setahun dua sampai tiga kali tergantung stok barang gudang yang masih
menumpuk ”

6. Bagaimana bentuk dari Strategi publik relation memposisikan produk
yang dimaksud pada Twins Hijab Store?
Jawab :
“Kami juga menayangkan iklan yang berupa gambar produk serta
diselipkan kata kata yang membuat konsumen tertarik kemudian membeli
hijab. ”

Staff Twins Hijab Store
Yanti
1. Bagaimana bentuk dari Strategi publik relation pemberian informasi yang
dimaksud pada Twins Hijab Store?
Jawab :

69

“ Kami juga memberikan informasi secara detail di laman media sosial
seperti facebook, twitter dan instagram. Informasi tersebut mengenai bhan
hijab, ukuran hijab, serta harga hijab tersebut.”
Rohadi
1. Apa kendala yang dialami saat menggunakan media sosial sebagai strategi
publik relation?
Jawab :
“Sebenarnya banyak pelanggan yang bingung menanyakan akun official
resmi Twins Hijab Store karena banyaknya bermunculan akun Twins
Hijab Store dalam fanspage, tapi hal itu bisa segera diatasi dan dijelaskan
dalam postingan akun official Twins Hijab Store , karena sebenarnya
yang sering bermunculan itu adalah akun dari para mitra Twins Hijab
Store . Kalau kekurangan seperti yang dirasakan secara signifikan in shaa
ALLOH tidak ada mbak, hanya masalah seperti tadi saja banyak yang
bingung officialnya yang mana, dengan facebook bisa share banyak hal
karena bisa nulis banyak, kalau untuk twitter kan ga sebanyak facebook
jadi ya hanya untuk share produk dengan kata – kata singkat kan cuma
bisa sampai 140 karakter saja”
“Sebenarnya lebih banyak lebihnya dari pada kurangnya mbak, lebihnya
bisa menjadi media promosi intensif yang terjangkau tapi menjangkau.
Maksudnya biaya promosinya murah tapi efeknya menjangkau kalangan
yang luas dari berbagai kalangan. Pelanggan pun bisa akses info tentang
Twins Hijab Store dengan mudah. Sehingga menjadi media pendekatan
yang efektif antara Twins Hijab Store dan pelanggan. Setiap media sosial
yang kami gunakan punya karakteristik masing masing yang kesemuanya
itu bisa kami manfaatkan dengan baik. Kalau kekurangannya ya seperti
yang saya sampaikan banyak pelanggan yang bingung membedakan mana
akun official dan bukan karena banyaknya akun yang bernama Twins
Hijab Store , yang sebenarnya akun – akun itu adalah mitra Twins Hijab
Store . Tapi hal ini bisa segera diselesaikan dengan klarifikasi melalui
akun official dan kami sudah menata informasi tentang data mitra dengan
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rapi sehingga pelanggan bisa mudah mengakses. Selain itu cs (customer
service) kewalahan dalam menjawab setiap pertanyaan yang masuk,
karena banyaknya pesansehingga cs harus memilah mana jawaban yang
harus di jawab dan mana yang tidak”
2. Bagaimana upaya meningkatkan volume penjualan di media sosial?
Jawab :
“Biasanya kami di Twins Hijab Store memberikan banyak potongan harga
untuk barang barang tertentu atau juga sale cuci gudang. Biasanya para
konsumen menantikan hari sale tersebut sehingga pengunjung akan
membludak untuk membeli pakaian. Pun begitu orderan yang melalui
online. Sebelum hari sale tiba telah banyak permintaan barang sehingga
cukup menyibukkan cs Twins Hijab Store ”
3. Apa respon yang diharapkan?
Jawab :
“Untuk reseller, hari sale ini juga dinanti nantikan karena dengan membeli
banyak barang maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan harga.
Ada yang berupa potongan harga ada juga yang berupa bonus. Jadi,
misalnya ia membeli hijab sepuluh buah maka ia berkesempatan
mendapatkan satu hijab gratis, begitu pula kelipatannya”
4. Bagaimana respon konsumen terhadap sale day?
Jawab
:
“Kalau hari sale itu memang toko menjadi ramai sekali. Banyak pembeli
yang memborong hijab. Mereka juga ada yang untuk dijual kembali,
sehingga mereka pun membeli dalam jumlah banyak. Mereka rata rata
tertarik dengan potongan harga maupun bonusnya. Ya..kapan lagi dapat
harga bagus, murah dan barang oke. Jadi kalau hari sale itu pembeli bisa
bertambah tiga kali lipat”
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Fauziah
1. Apa yang terjadi pada hari sale day?
Jawab :
“Nah biasanya itu, iklan untuk sale day sudah di pajang di depan toko
seminggu sebelumnya. Bahkan di media sosial terkadang dari dua minggu
sebelumnya sudah ditayangkan. Makanya ketika hari sale itu banyak
sekali pelanggan yang datang untuk berbelanja. Mereka rata-rata
pelanggan setia yang memang sudah sering membeli disini ”
Gita
1. Apa yang terjadi pada hari sale day?
Jawab :
“Penjualan melalui media sosial atau internet meningkat cukup banyak.
Karena sebelum hari sale saja pemesanan sudah menumpuk. Apalagi pada
hari H nya. Orderan yang diterima berkali lipat sebelumnya dan ini
membuat para cs kewalahan ”

Konsumen

1. Apa kesan anda berbelanja di Twins Hijab Store?
Jawab :
“Saya sudah lama menjadi pelanggan Twins Hijab Store. Dan saya sangat
menantikan hari sale. Soalnya saya bisa mendapatkan barang bagus dan
harga yang terjangkau. Nah, apalagi ini untuk dijual kembali. Saya jadi
mendapat untung lebih banyak ”
2. Apa yang membuat anda tertarik dengan sale day?
Jawab :
“Saya sangat menantikan sale day ini. Dari sale day ini saya bisa
mendapatkan keuntungan lebih banyak karena harganya disini lebih
murah. ”
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“ Saya sudah dua tahun menjadi pelanggan setia Twins Hijab Store. Saya
juga sekalian menjadi reseller . Selain kualitas produknya yang oke, Twins
Hijab Store juga memberikan informasi tentang produknya kepada saya.
Jadi, sekarang ketika mau membeli hijab saya sudah tahu bahan mana
yang bagus untuk ke kantor, ke kondangan maupun aktifitas lainnya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.

Nama

: Rati

2.

Jenis Kelamin

: perempuan

3.

Tempat Tgl. Lahir/ Usia

: Pematang raman 02 maret 1996

4.

Pekerjaan/Jabatan

: Mahasiswa

5.

Alamat

: Muaro jambi, kumpe ilir desa pematang raman

6.

Status Perkawinan :

a.

sudah

b.

nama suami (kurnia)

c.

Belum punya anak

7.

Pekerjaan

8.

Riwayat Pendidikan :

Periode ( Tahun )

: Mahasiswa

Sekolah / Institusi / Universitas

Jurusan

2016-2020

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ekonomi Syariah

2013-2016

Madrasah aliyah Petanag

2010-2013

MTSN BETUNG

2004-2010

SDN 21/9 Desa pematang raman

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat wisuda UIN STS Jambi.

Yang membuat pernyataan,

(

Rati

)

