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Abstract 

Intense competition between entrepreneurs has spurred every 

entrepreneur to compete to meet the standards of buyer demand and provide 

the best possible promotion through social media. This makes online 

entrepreneurs competing to use the best possible marketing communication 

strategy. Batik Puspita Ayu is a batik business that was founded in 1997 and 

decided to develop by online business.  

In developing an online business, Batik Puspita Ayu utilizes Instagram 

social media as a means of carrying out its marketing communication strategy 

so that the message that has been planned can be conveyed properly by 

potential buyers. The form of the communication strategy compiled by Batik 

Puspita Ayu uses a theory based on Kotler and Armstrong regarding the 4 

elements of the Marketing Mix, namely Product, Price, Place and Promotion. 

The method used in this research is a qualitative descriptive study that 

will describe or describe a phenomenon or event based on existing facts and 

data, then the data is presented in a qualitative form. This research reveals 

facts in the field and to see how Batik Puspita Ayu's marketing communication 

strategy uses Instagram in increasing brand awareness. 

 

Keywords: marketing communication strategy, brand awareness, social 
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Pendahuluan 

Komunikasi dengan internet adalah komunikasi yang dilakukan 

menggunakan internet dan media lainnya yaitu Social Media yang bersifat 

pribadi, grup maupun public memiliki karakteristik medium yang artinya 

berbasis hardware atau software pendukung operasionalisasi internet 

dengan menggunakan energi elektronik. Sosial media seperti Instagram, 

Twitter, Whats App, Facebook, dan LINE digunakan untuk mempermudah 

komunikasi apabila tidak memungkinkan komunikan dan penerima pesan 

untuk berkomunikasi secara langsung. 

Di era modern seperti sekarang, segala aktivitas tidak terlepas dari 

internet, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan semakin meningkat 

walaupun sebenarnya banyak terjadi persaingan ekonomi. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan semakin banyaknya pengusaha baru yang bermunculan 

terutama pengusaha yang bergerak di bidang bisnis online. Persaingan yang 

ketat antar pengusaha, memacu setiap pengusaha berlomba-lomba untuk 

memenuhi standar permintaan pembeli dan memberikan promosi yang 

sebaik-baiknya melalui Social Media. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan 

bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2016 diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia 

tercatat 132,7 juta jiwa. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan 

pengguna internet di Indonesia menjadi 143,26 juta jiwa pada akhir tahun 

2017. Hal ini menunjukkan 54,68% dari penduduk Indonesia yang 

berjumlah 262 juta jiwa telah menggunakan internet. Dari hasil riset 

tersebut mencatat Pulau Jawa sebagai kontribusi pengguna internet terbesar 

di Indonesia yakni sebanyak 55% kemudian diperingkat kedua disusul oleh 

Sumatera 21%. Sedangkan Sulawesi-Maluku-Papua 10%, Kalimantan 9%, 

serta Bali dan Nusa Tenggara 5%. 
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Media sosial yang sering digunakan dikalangan remaja hingga 

dewasa seperti Instagram menarik perhatian para pengusaha untuk 

mengembangkan bisnisnya di beberapa platform media sosial. Berdasarkan 

hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII) 

tahun 2016 tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia 

menyatakan bahwa media sosial yang sering digunakan maupun dikunjungi 

selain Facebook yaitu Instagram dengan prosentase 15% atau 19,9 juta jiwa.  

Berdasarkan data Statista pada Oktober 2019 jumlah pengguna 

Instagram Indonesia sebesar 60 juta jiwa. Hampir seperempat populasi 

penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial Instagram. 

Perusahaan analis Sosial Media Marketing yang berbasis di Warsawa, 

Polandia, NapoleonCat mencatat adanya kenaikan pengguna Instagram di 

Indonesia pada bulan November 2019 menjadi 61,6 juta jiwa. Riset yang 

dikerjakan oleh NapoleonCat masih berlanjut hingga tahun 2020.  Pada 

periode Januari-Mei 2020, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69,2 

juta jiwa.  

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian pada Batik 

Puspita Ayu karena bagi peneliti merupakan hal yang patut untuk diteliti 

lebih lanjutnya. Batik Puspita Ayu merupakan usaha batik yang didirikan 

sejak tahun 1997 yang memiliki offline store di Pasar Klewer Blok C14, 

setelah sukses menjalankan bisnisnya selama kurang lebih 18 tahun beliau 

memutuskan untuk menambahkan Online Store pada tanggal 15 November 

2015 guna meningkatkan promosi.  

Produk yang ditawarkan yakni Daster, Mukena, Batik Remaja, 

Batik Cap Solo, hingga Sarimbit Batik. Hingga saat ini Batik Puspita Ayu 

telah memiliki 705 pengikut pada akun Instagram. Batik Puspita Ayu 

memanfatkan media sosial Instagram sebagai platform periklanan guna 

meningkatkan Brand Awareness. Memang media sosial bisa dikatakan 

telah diciptakan untuk mempermudah manusia untuk berkembang dalam 

https://www.tagar.id/tag/mediasosial
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berbagai bidang termasuk dalam bidang bisnis. Semenjak aktif dalam sosial 

media tak sedikit yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Batik Puspita 

Ayu salah satu buktinya yakni berhasil masuk dalam akun liputan YouTube 

Tribunnews. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

Batik Puspita Ayu dalam meningkatkan Brand Awareness melalui 

Instagram? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi  

Menurut Carl Hovland, Janis & Kelley dalam buku Ilmu 

Komunikasi (Riswandi, 2009: 2) memberikan penekanan bahwa 

tujuan komunikasi adalah mengubah atau membentuk perilaku. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkam bahwa komunikasi 

adalah usaha untuk menyampaikan pesan atau informasi, baik 

secara verbal atau nonverbal kepada satu atau lebih penerima 

dengan tujuan untuk mempengaruhi penerima pesan. Komunikasi 

dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media. 

Contoh komunikasi langsung tanpa media adalah percakapan tata 

muka, pidato tatap muka dan lain-lain sedangkan contoh 

komunikasi menggunakan media adalah berbicara melalui telepon, 

mendengarkan berita lewat radio atau televisi dan lain-lain. Menurut 

Effendy (2003: 8), komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk 

perubahan sikap (attitude change), perubahan pendapat (opinion 

change), perubahan perilaku (behaviour change) dan perubahan 

sosial (social change). 
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Laswell menjelaskan komunikasi seperti yang dikutip oleh 

Mulyana (2007: 69), dalam buku “Ilmu Komunikasi Suatu 

Pengantar” yaitu “who? Says what? In which channel? To whom? 

With what effect?”.  

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang 

menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada 

siapa dan dengan akibat atau hasil seperti apa yang dihasilkan. 

Penjelasan tersebut telah mewakili unsur-unsur yang ada pada 

komunikasi. Berikut adalah uraian unsur komunikasi menurut 

Laswell :  

a. Sumber (source) 

Sumber sendiri merupakan pihak yang 

berkebutuhan, berkepentingan atau berinisiatif untuk 

berkomunikasi. Sumber dapat berupa individu, kelompok, 

organisasi, perusahaan hingga negara.  

b. Pesan (message) 

Merupakan seperangkat simbol baik verbal maupun 

non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau 

maksud dari sumber. Pesan tersebut mengandung informasi 

yang hendak disampaikan dengan maksud dan tujuan 

tertentu.  

c. Saluran (channel, media) 

Merupakan alat atau media yang digunakan sumber 

untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada 

penerima. Saluran sendiri mengarah kepada bentuk dari 

pesan yang hendak disampaikan dan cara penyajian pesan.  
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d. Penerima (receiver) 

Nama lain dari penerima adalah komunikan, 

decoder, audience, listener, interpreter dimana penerima 

merupakan orang yang menjadi sasaran pesan.  

e. Efek (effect) 

Apa yang terjadi kepada penerima pesan setelah ia 

menerima pesan dari komunikator atau sumber. Berupa 

akibat atau hasil dari diterimanya informasi yang dikirimkan 

dari sumber dan melalui media tertentu.  

2. Strategi Komunikasi 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan 

harus menujukkan taktik operasionalnya.  

Demikianlah pula strategi komunikasi yang merupakan 

panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi 

untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

strategi komunikasi harus dapat menujukkan bagaimana 

operasionalnya secara taktik yang harus dilakukan. Dalam arti lain 

bahwa pendekatan dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung pada 

situasi dan kondisi. (Effendy, 2003 : 301).  

Menurut Anwar Arifin (1984 : 72-78) dalam bukunya yang berjudul 

Strategi Komunikasi : Suatu Pengantar Ringkas, menyebutkan 

beberapa langkah yang harus dijalankan untuk menyusun strategi 

komunikasi yaitu: 
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a. Mengenal khalayak 

Merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam 

usaha untuk mencapai komunikasi yang efektif. Pemilihan 

khalayak harus didasarkan pada pengetahuan dan 

pemahaman yang tepat. Syarat utama dalam mempengaruhi 

khalayak dalam pesan tersebut ialah mampu untuk 

membangkitkan perhatian khalayak. 

b. Menyusun pesan  

Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka 

langkah kedua dalam penyusunan strategi ialah menyusun 

pesan. Pesan dapat terbentuk dengan menentukan tema atau 

materi. 

c. Menentukan tujuan 

Tujuan komunikasi menentukan kearah mana fokus 

strategi yang akan digunakan. 

d. Menetapkan metode dan memilih media yang digunakan 

Untuk mencapai efektivitas dari suatu komunikasi selain 

akan tergantung dari kemantapan isi pesan yang 

diseleraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka 

juga akan turut dipengaruhi oleh metode-metode 

penyampaiannya kepada sasaran.    

3. Strategi Komunikasi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan 

berdasarkan hal unit strategi bisnis diharapkan dapat mencapai 

sasaran pemasaran. Strategi pemasaran ini terdiri dari pengambilan 

keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan dalam 

hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan 

kondisi perusahaan (Kotler, 1997: 92). Berdasarkan pengertian 

tersebut, bahwa perusahaan harus benar-benar mengerti bisnis yang 
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dilakukan serta dapat mengantisipasi kemungkinan peluang dimasa 

depan. Kemudian perusahaan harus dapat menjalankan perusahaan 

dengan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sunyoto, 

2013:6). 

Menurut Moriarty (2009:49) sebelum perusahaan 

melakukan serangkaian promosi, ada tiga tahap strategi komunikasi 

pemasaran yang perlu dijalankan oleh perusahaan tersebut, yaitu 

menentukan tujuan pemasaran, menentukan segmentasi dan 

targeting, serta menentukan diferensi dan positioning. Secara lebih 

rinci kertiganya akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Langkah pertama dalam strategi komunikasi 

pemasaran adalah menentukan tujuan pemasaran, apakah itu 

untuk menaikkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, 

atau memperluas distribusi. 

b. Segmentasi dan Targeting 

Segmentasi adalah mengidentifikasikan kelompok 

spesifik dalam pasar yang keinginan dan kebutuhannya 

dapat terpenuhi oleh produk perusahaan. Segmentasi 

dilakukan dengan membagi kelompok berdasarkan aspek 

demografis, geografis, psikografis, perilaku dan manfaat 

(Morissan, 2010:59). Sedangkan targeting adalah memilih 

satu atau beberapa segmen konsumen yang akan menjadi 

fokus kegiatan pemasaran dan promosi. 

 

c. Diferensi dan Positioning 

Perusahaan perlu menentukan dimana titik diferensi 

untuk kemudian membuat keputusan mengenai cara 

menghadirkan atau memposisikn produk didalam 
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lingkungan yang kooperatif untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

Positioning adalah strategi komunikasi yang 

berhubungan dengan bagaimana khalayak menempatkan 

suatu produk, merk, atau perusahaan didalam otaknya, 

sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2001: 98) mengatakan, Marketing 

Mix adalah campuran dari variabel pemasaran yang dapat 

dikendalikan (controllable variabels) yang digunakan oleh suatu 

perusahaan untuk mengejar tingkat penjual an yang diinginkan 

dalam pasar sasaran. Marketing Mix terdiri dari 4 (empat) unsur, 

yaitu:  

a. Product (Produk), yaitu merupakan kombinasi barang dan 

jasa yang perusahaan tawarkan pada pasar sasaran.  

b. Price (Harga), yaitu merupakan jumlah uang yang harus 

konsumen bayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.  

c. Place (Tempat), yaitu merupakan berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau 

dijual menjadi lebih terjangku dan tersedia bagi konsumen 

sasaran.  

d. Promotion (promosi), yaitu kegiatan perusahan untuk 

mengkonsumsi dan memperkenalkan produk pada sasaran. 

4. Brand Awareness 

Suatu produk yang diciptakan oleh produsen pasti memiliki 

merek atau brand, dengan tujuan agar para target pasar atau 

konsumen dapat mengenal produk yang diciptakan oleh produsen 

tersebut. Merek merupakan titik awal suatu produk diciptakan. 

Merek sangat berperan penting dalam hal pengenalan akan produk 

tersebut kepada pihak konsumennya. Merek yang memiliki 
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keunikan dan mudah diingat oleh para konsumen, merupakan merek 

yang berhasil masuk dalam benak konsumennya. Dengan kata lain 

merek tersebut berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai produk 

yang dikenal oleh konsumen. Maka muncul dalam benak konsumen 

akan kesadaran merek atas suatu produk. 

Menurut Hasbun dan Ruswanty (2016:3) Kesadaran merek atau 

brand awareness adalah kemampuan merek yang muncul di benak 

konsumen ketika mereka berpikir tentang produk tertentu dan 

seberapa mudah bahwa produk muncul. Kesadaran merek 

merupakan dimensi mendasar dalam ekuitas merek. Sebuah merek 

tidak memiliki ekuitas sampai konsumen sadar tentang keberadaan 

merek tersebut. Merek baru harus mampu mencapai kesadaran 

merek dan mempertahankan kesadaran merek terhadap semua 

merek. Agar konsumen dapat mengingat sebuah merek meskipun 

konsumen tersebut tidak memakai produk yang digunakan 

sebelumnya secara berulang-ulang. 

Menurut Keller (2004) pada penelitian Putri (2013:24) Brand 

awareness terdiri dari pengenalan sebuah merek dan mengingat 

kembali sebuah merek. Dimana pengenalan sebuah merek berkaitan 

dengan kemampuan konsumen dalam menguatkan pengertian 

sebelumnya tentang sebuah merek sebagai petunjuk, dapat 

ditambahkan bahwa mengharuskan konsumen dalam membedakan 

merek yang sebelumnya telah dilihat atau didengar. Brand 

awareness terbentuk akibat dari peningkatan akan keakraban merek 

melalui pengutaraan yang berlangsung secara berulang-ulang. 

5. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi yang khusus untuk media 

sosial yang merupakan salah satu media digital yang mempunyai 

fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaanya terletak 
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pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagai 

informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan 

inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan 

kreativitas, instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto 

menjadi lebih indah. Instagram sama halnya dengan jejaring sosial, 

instagram dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan 

internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima 

dengan cepat.  

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Adapun kriteria peneliti terapkan pada pemilihan sampling sebagai berikut: 

1. Ayu Dewi Owner 1 Batik Puspita Ayu. 

2. Novela Arum Owner 2 Batik Puspita Ayu yang menjalankan 

Instagram. 

3. Subjek yang pernah membeli produk Batik Puspita Ayu. 

4. Subjek yang mengetahui dan pernah berkunjung ke Instagram Batik 

Puspita Ayu. 

Data primer di dapatkan peneliti melalui wawancara mendalam dengan 

beberapa informan tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung dan didukung 

dengan temuan-temuan data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumentasi 

dan sebagainya. 

Uji validitas data menggunakan jenis triangulasi sumber data untuk 

mengecek kembali derajat kepercayaan dari hasil penelitian. Teknik analisis 

data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 
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Sajian dan Analisis Data 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Instagram  

a. Gambaran Produk (Product)  

Product adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar 

untuk diperhatikan, dipegang, diperoleh dan digunakan atau 

dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Produk terdiri dari product variety, quality, design, feature, 

brand name, packaging, size, services. Seiring perkembangan 

teknologi dan juga kreativitas manusia saat ini, banyak produk-

produk tertentu yang selalu bisa update sesuai dengan zaman. 

Salah satunya trend batik model tie-dye yang sangat diminati 

oleh anak muda pada tahun 2020 ini. Batik model tie-dye 

disediakan dalam bentuk setelan atau lebih sering menggunakan 

bahasa one-set di kalangan anak muda, namun tidak ada 

keharusan bagi pembeli untuk beli one-set yang terdiri dari 

atasan, bawahan dan kemben.  

Produk Batik Puspita Ayu tidak hanya berkutat pada 

project tie-dye, produk yang sudah dijual dari pertama 

berdirinya bisnis antara lain tunik, blouse, kemeja dan daster. 

Kemeja dan blouse yang dimiliki oleh Batik Puspita Ayu 

mengikuti model seiring berkembangnya zaman dan segmen 

pasar diklasifikasikan menjadi dua yakni model remaja dan 

model Ibu-Ibu. Selain memproduksi produk untuk kalangan 

perempuan saja, Batik Puspita Ayu juga memproduksi hem 

untuk laki-laki dan seragam. Pemesanan seragam di Batik 

Puspita Ayu memiliki jumlah minimal yakni 10 potong. 

Seragam yang dipesan oleh pembeli antara lain untuk seragam 
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pernikahan, seragam pegawai restaurant, seragam untuk guru 

PKL, dan lain-lain. Rata-rata pemesanan seragam oleh pembeli 

dari 30 hingga 100 potong. 

b. Harga (Price) 

Price merupakan faktor utama penentu posisi dan harus 

diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, komponen ragam produk, 

pelayanan dan persaingan. Harga juga unsur komponen 

pemasaran yang paling fleksibel, artinya dapat diubah dengan 

cepat. Dalam hal ini, Batik Puspita Ayu menetapkan harga 

produknya dari Rp 30.000 hingga Rp.100.000. 

Dalam menentukan seluruh harga produk Batik Puspita 

Ayu memiliki pertimbangan yang pada akhirnya ditinjau dari jenis 

kain yang digunakan (batik print, cap, dan-lain-lain), banyak kain 

yang digunakan (hal ini dapat dilihat dari model dan ukuran), 

tambahan aksesoris yang digunakan (seperti kancing, tali, 

tambahan kemben, dan sebagainya), penggabungan 2 motif atau 

lebih dan proses pembuatannya. 

c. Pemilihan Media Sosial Instagram (Place) 

Setelah sukses menjadi aplikasi yang diminati banyak 

pengguna Instagram menjadi media sosial yang banyak peluang 

untuk berbisnis bagi para penggunanya untuk dimanfatkan 

sebagai media komunikasi pemasaran melalui share foto produk 

dengan fitur post di Instagram guna memudahkan calon pembeli 

untuk melihat produk yang dijual dan mendapatkan informasi 

mengenai kontak dan cara pemesanan. Perkembangan usaha 

bisnis online di Solo kini terbilang sangat pesat sehingga 

menimbulkan persaingan ketat antara pebisnis online. Owner 

Batik Puspita Ayu menjadikan akun Instagram sebagai sarana 
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dalam mengunggah foto dan video produk yang menjadi alat 

promosi bisnis mereka dengan akun @batikpuspitaayu. 

Setelah sukses dalam mengembangkan bisnis batiknya 

melalui toko offline yakni toko yang berada di Pasar Klewer 

Surakarta, pemilihan Instagram sebagai media pemasaran online 

dilakukan oleh Owner Batik Puspita Ayu dalam mempromosikan 

bisnis batik yang dimilikinya sehingga membantu meningkatkan 

Brand Awareness pada bisnis tersebut. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada Owner kedua Batik Puspita Ayu yang 

juga berperan dalam mengoprasikan Instagram Novela Puspita 

Arum pada tanggal 25 November 2020 bahwa setiap seminggu 

semenjak berdirinya Batik Puspita Ayu terus mengalami kenaikan 

dan peningkatan pembeli dan pengikut (followers) di Instagram. 

Media sosial adalah salah satu media yang paling praktis 

digunakan oleh para pebisnis online, salah satunya adalah melalui 

penggunaan Instagram. Batik Puspita Ayu lebih memilih 

mempromosikan produknya untuk meningkatkan penjualan melalui 

media sosial yang mudah diakses dan murah tentunya terutama 

instagram. Iklan adalah bauran dari promosi (promotian mix). 

Secara sederhana iklan adalah sebagai pesan yang ditawarkan suatu 

produk yang ditunjukkan kepada para pengguna Instagram. 

d. Menetapkan Target Pasar 

Terlalu banyak jenis konsumen dengan segala jenis 

kebutuhan. Oleh karena itu sangat penting untuk membagi 

keseluruhan pasar, memilih segmen dan merancang strategi untuk 

melayani segmen tersebut. Proses ini melibatkan segmenting 
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pasar yang berguna untuk mengetahui siapa target pasar dari Batik 

Puspita Ayu. 

e. Pemanfaatan Fitur-fitur Instagram (Promotion) 

1) Publikasi Konten Feeds Instagram  

2) Publikasi Konten Instagram Story  

3) Promosi dan Diskon  

4) Menggunakan Jasa Periklanan Instagram Ads 

 

2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi lingkungan bisnis baik lingkungan 

eksternal dan internal utntuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT 

merupakan singkatan dari kata: kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam 

suatu suatu situasi bisnis. Untuk mengetahui bagaimana situasi Batik 

Puspita Ayu dalam menjalankan strategi komunikasi pemasaran melalui 

Instagram dijelaskan dalam analisis SWOT yang dilakukan oleh peneliti. 

Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan dalam suatu bisnis serta 

pemahaman terhadap adanya peluang dan ancaman merupakan hal 

penting yang harus dilakukan dalam menyusun langkah strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis online. Berikut 

penjelasan mengenai analisis SWOT Batik Puspita Ayu. 

a. Kekuatan (strengths) 

Strengths analysis merupakan analisis terhadap kekuatan yang 

dimiliki oleh suatu bisnis. Kekuatan tersebut dapat berupa sumber 

daya, produk, citra, dan faktor lainnya. Dalam hal ini adalah untuk 

mengetahui keunggulan apa saja yang dimiliki Batik Puspita Ayu 

sebagai sebuah bisnis online.  
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b. Kelemahan (weaknesses) 

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan yang 

dapat menghambat kinerja bisnis. Faktor kelemahan ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti sumber daya, fasilitas, 

keuangan, keterampilan dan kapabilitas yang berdampak negatif 

pada daya saing antar pebisnis.  

c. Peluang (opportunities) 

Peluang merupakan berbagai hal dan situasi eksternal 

perusahaan yang menguntungkan apabila mampu dimanfaatkan 

dengan baik. Kemampuan bisnis untuk dapat melihat peluang ini 

dapat membantu untuk meningkatkan performa bisnis melalui 

langkah strategis yang sudah disusun. . 

d. Ancaman (threats) 

Analisis terhadap ancaman berfokus pada hambatan-

hambatan yang berasal dari luar bisnis dan dapat menghambat 

kinerja bisnis tersebut. 

Kesimpulan 

Batik Puspita Ayu merupakan usaha batik yang didirikan sejak tahun 

1997 yang memiliki offline store di Pasar Klewer Blok C14, setelah sukses 

menjalankan bisnisnya selama kurang lebih 18 tahun owner memutuskan untuk 

mengembangkannya dalam online store pada tanggal 15 November 2015 guna 

meningkatkan promosi. Dalam mengembangkan bisnis online nya, Batik 

Puspita Ayu memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana dalam 

menjalankan strategi komunikasi pemasarannya agar pesan yang telah 

direncanakan dapat tersampaikan dengan baik kepada calon pembeli. .Bentuk 

strategi komunikasi yang disusun oleh Batik Puspita Ayu sesuai dengan 

langkah penyusunan strategi komunikasi yang diungkapkan oleh Anwar Arifin 

(1984: 72-78), yakni diawali dengan tahap untuk mengenal khalayak, 

menyusun pesan, menentukan tujuan, memilih metode dan memilih media yang 
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digunakan. Setelah itu Batik Puspita Ayu juga menggunakan teori yang 

diungkapkan oleh Kotler dan Armstrong (2001: 98) mengenai 4 unsur 

Marketing Mix yaitu Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat) dan 

Promotion (promosi).  

Sebelum menjalankan strategi komunikasi pemasaran yang akan 

dilakukannya melalui Instagram Batik Puspita Ayu memiliki kerangka 

pemikiran yang memfokuskan penelitian terhadap Produk, Periklanan, 

Publikasi dan Promosi yang nantinya akan disalurkan melalui media sosial 

Instagram dalam bentuk pesan yang akan disampaikan. Batik Puspita Ayu 

memanfaatkan fitur-fitur Instagram sebagai sarana menyampaikan pesan 

kepada para calon pembeli agar bisa diterima dengan baik. Dalam pemanfaatan 

fitur-fitur Instagram tersebut peneliti memasukkan keempat unsur yang telah 

disebutkan dalam kerangka pemikiran. Peneliti juga mempertimbangkan 

persepsi dari pembeli dengan menggunakan Teori Proses Keputusan Pembelian 

yang telah diungkapkan oleh Kotler dan Armstrong (Sangadji dan Sopiah, 

2013: 36) memiliki lima tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan yang terakhir perilaku pasca 

pembelian. Untuk mengetahui keefektifan Instagram dalam meningkatkan 

minat beli persepsi dari pembeli dianggap penting dalam proses penelitian. 

Dalam akhir penelitian, peneliti menggunaka Analisis SWOT untuk 

mengetahui kelebihan serta kekurangan dari Batik Puspita Ayu dalam 

menjalankan strategi komunikasi pemasarannya melalui Instagram guna 

meningkatkan Brand Awareness. 
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