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1. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi sekarang ini media sosial memberi kontribusi penting terhadap 
komunikasi dan pola bersosialisasi antar individu maupun kelompok. Menurut Andreas 
Kaplan dan Michael Haenlein media sosial merupakan kelompok aplikasi berbasis internet 
yang dibangun diatas sebuah ideologi dan teknologi web 2.0 yang dapat memungkinkan 
penciptaan dan pertukaran user-generated content. Setiap orang memiliki tujuan yang 
berbeda-beda saat menggunakan media sosial, diantaranya adalah untuk bersosialisasi, 
mempromosikan suatu barang atau jasa atau hanya ingin memiliki profil di dunia virtual saja. 
Dengan tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, penggunaan media sosial menjadi 
beragam serta digunakan oleh setiap kalangan masyarakat baik itu perseorangan atau individu 
sampai dengan perusahaan atau organisasi. 

Salah satu media sosial yang aktif digunakan oleh masyarakat adalah Instagram. Instagram 
menempati posisi keempat dengan persentase 79% tepat berada di bawah Facebook dengan 
persentase 82%. Berdasarkan data di atas, saat ini fungsi dari Instagram yang sebelumnya 
hanya sebagai media untuk bersosialisasi dan membagikan foto mulai bergeser dan dilirik 
sebagai media untuk memasarkan suatu produk ataupun jasa. 

Perkembangan media sosial juga diiringi dengan perkembangan usaha yang memanfaatkan 
kemudahan dan peluang yang diberikan oleh Instagram. Perkembangan instagram dengan 
segala fitur-fiturnya mendorong pemilik bisnis besar maupun kecil untuk mendaftarkan dan 
memasarkan produknya di Instagram. Akun-akun bisnis yang ada pada Instagram disebut juga 
dengan Online shop. Sistem dari Online shop adalah pembeli tidak bertemu secara langsung 
dengan penjual dan hanya menyelesaikan transaksi di dunia maya saja. Hal tersebut 
menyebabkan penjual harus memiliki strategi tertentu sehingga dapat bertahan dan bersaing di 
pasar serta menciptakan keloyalitasan di hati customer. Strategi yang dapat digunakan adalah 
customer relationship management.  

Ditengah persaingan bisnis online yang padat, pemilik bisnis mulai menyadari untuk tidak 
hanya mengembangkan suatu produk tetapi juga memberikan perhatian kepada kualitas 
pelayanan serta menciptakan hubungan yang baik dengan customer. Menerapkan Customer 
Relationship Management (CRM) adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
menjaga loyalitas pelanggan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat, mengamati serta menganalisis cara beberapa 
brand dalam menerapkan customer relationship management (CRM) untuk meningkatkan dan 
mempertahankan pelanggan melalui media instagram. Menurut data yang diperoleh dari 
Socialbakers (2020), Shopee merupakan e-commerce dengan interaksi terbaik di Instagram 
periode Januari-Juni 2020. Saat ini Shopee memiliki pengikut aktif sebesar 5,7 juta orang yang 
aktif memberikan “likes” pada informasi yang di post oleh Shopee. Perkembangan media e-
commerce sangat cepat dan terus bertumbuh, saat ini e-commerce yang dapat di akses di 
Indonesia sangatlah beragam, maka Shopee harus mampu menjaga pelanggannya dengan 
menerapkan customer relationship management sehingga dapat terus meningkatkan jumlah 
dan loyalitas pelanggan.  
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Rumusan Masalah 

Saat ini pertumbuhan bisnis di Indonesia sangatlah cepat, maka dibutuhkan strategi untuk 
mempertahankan loyalitas customer. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menerapkan 
customer relationship management (CRM). Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin 
menganalisis penerapan CRM pada Shopee. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Customer Relationship 
Management yang dilakukan oleh Shopee. 
 

2. TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Consumer Brand Engagement  

Blackston (1993) menjelaskan mengenai hubungan antara merek dan konsumen. Dalam 
hubungan ini, perlu dipahami mengenai sikap, pola pikir konsumen sehingga bisa menjalin 
hubungan dengan baik. Persepsi di awal sangat penting untuk dibangun dalam hubungan. Aaker 
et al. (2004) berpendapat pengelola merek berusaha untuk menghindari terciptanya brand 
transgression.  

Definisi engagement menurut Mollen dan Wilson (2010) adalah komitmen kognitif dan 
afektif pada hubungan aktif dengan sesuatu hal yang dapat memuaskan nilai instrumental dan 
experiential. Terkait dengan online media engagement, Calder et al. (2009) berpendapat bahwa 
engagement terkait dengan kumpulan pengalaman konsumen yang bersifat utilitarian dan hedonis 
terkait satu object. 

 Hollebeck et al. (2014) menekankan  bahwa dari sejumlah definisi engagement yang ada,  
engagement memiliki  makna inti yaitu adanya interaksi dengan konsumen sebagai fokusnya. 
Interaksi dengan merek tidak hanya sekedar berdasarkan pada perilaku beli namun adanya 
motivasi yang melebihi untuk terus berinteraksi.  

2.2 Pentingnya Brand Engagement melalui Platform Digital  

Montgomery dan Chester (2009) menggunakan istilah media and marketing ecosystem 
(MME) yang dioptimalkan untuk mengkomunikasikan produk melalui platform media interaktif. 
Platform media baru ini memudahkan bagi perusahaan untuk mengembangkan interaksi dengan 
intensif pada konsumen perusahaan.  

Menurut Montgomery dan Chester (2009) menjelaskan bahwa ada 6 karakteristik 
ubiquitous, connectivity, personalization, peer to peer networking, engagement, immersion dan 
content creation.  
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a. Ubiquitous, yaitu media sosial bisa diakses melalui sejumlah gadget misalnya 
telepon seluler, laptop atau desktop. Konsumen memiliki aksesibilitas untuk 
memperoleh informasi terkini mengenai produk atau jasa perusahaan secara terus-
menerus.  

b. Connectivity, yaitu fasilitas internet yang selalu mendukung akses internet selama 
24 jam sehingga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan melakukan diseminasi 
informasi, program dan kegiatan perusahaan ke konsumen.  

c. Personalization, yaitu kemampuan memberikan informasi sesuai dengan 
kebutuhan konsumen. Tidak semua konsumen akan mendapatkan informasi yang 
sama dari perusahaan. Hal ini berbeda dari platform media yang lama. Media yang 
lama cenderung memberikan informasi yang sama untuk semua audience sebagai 
pasar sasaran. Perusahaan akan menyesuaikan sesuai dengan preferensi dan 
karakteristik konsumen.  

d. Peer to peer networking, yaitu kemudahan konsumen untuk berinteraksi satu sama 
lain. Mereka bisa dalam satu komunitas atau kelompok sehingga interaksi mereka 
cenderung memudahkan untuk berkomunikasi.  

e. Engagement, yaitu kegiatan perusahaan yang mampu menguatkan keterikatan 
konsumen dengan sejumlah program secara terus-menerus. Keterikatan ini 
bertujuan agar konsumen merasa selalu terhubung dengan perusahaan. Dengan 
demikian, pengetahuan konsumen terkait dengan produk atau aktivitas merek. 

f. Immersion, kemampuan platform digital menciptakan peluang untuk konsumen 
untuk memahami produk dan bahkan perusahaan lebih mendalam. Perusahaan 
berusaha untuk menunjukkan komitmen untuk mengelola relasi dengan konsumen 
secara lebih baik.  

g. Content creation adalah kemampuan internet memudahkan konsumen untuk 
melakukan aksesibilitas informasi dari berbagai merek. Konsumen bisa melakukan 
komparasi antar merek untuk melihat karakteristik produk. Hal ini menunjukkan 
adanya intensitas persaingan antar perusahaan untuk bisa mempengaruhi konsumen 
bahkan mempengaruhi konsumen lain untuk memilih mereknya. Perusahaan harus 
secara kreatif untuk menyusun content atau muatan berita agar menarik perhatian 
konsumen. Content creation yang menarik akan menyebabkan konsumen memiliki 
sikap positif pada merek.  

Cheyne et al. (2013) berpendapat bahwa penggunaan digital platform yaitu website 
memberikan fitur untuk berinteraksi, memiliki content terkait multimedia dan interaksi secara 
personal.  

Harris et al. (2013) berpendapat bahwa media sosial tidak hanya memiliki kekuatan untuk 
mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan beli tetapi media sosial bisa mempengaruhi 
konsumen untuk menceritakan kepada orang lain.  
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2.3 Social Media Marketing (Pemasaran Media Sosial) 

Social media marketing memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, 
perusahaan dan merek (Clow & Baack, 2018). Social media marketing juga bertujuan memantau 
dan memfasilitasi interaksi pelanggan dan partisipasi di seluruh media sosial  untuk mendorong 
komitmen positif dengan perusahaan dan merek perusahaan. Social media marketing adalah 
aktivitas komunikasi pemasaran yang digunakan untuk membangun aspek kognitif, afektif, konatif 
dan keperilakuan pada untuk sebuah merek. Social media marketing adalah menggunakan media 
sosial  dengan content yang menarik dan memanfaatkan blog, message boards, podcasts, 
microblogs, bookmarks, jejaring sosial, komunitas, wiki, dan vlogs serta influencer. Beberapa 
media sosial yang bisa digunakan sebagai berikut: 

a. Facebook. Facebook merupakan jejaring sosial dan layanan yang memberikan 
konsumen untuk mengunggah komentar, berbagai foto dan link ke berita atau 
konten menarik lainnya di situs misalnya game, chatting live dan streaming video 
secara langsung. Content informasi bisa diakses oleh publik. Facebook bisa juga 
digunakan sebagai aktivitas bisnis. Selain itu, Facebook memilih berbagai fungsi. 
Pertama, memungkinkan konsumen untuk mempertahankan daftar mitra dan 
menyesuaikan yang dapat melihat konten pengguna. Kedua, Facebook 
memungkinkan pengguna mengunggah foto dan membagikan foto yang bisa 
dibagikan dengan teman. Ketiga, Facebook memberikan fasilitas chat online 
interaktif dan fitur untuk  berkomentar di halaman profil. Keempat, Facebook 
memberikan fasilitas Fan Page sebagai wahana pemasaran media sosial. Kelima, 
Facebook memberikan fasilitas pengembang untuk monetisasi lanjutan. 

b. Instagram. Instagram adalah layanan jejaring sosial seluler online yang 
memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video dan sharing di berbagai 
platform jejaring sosial (Quesenberry & College, 2019). Instagram memungkinkan 
konsumen untuk mengambil gambar dan video, dan berbagi langsung di situs sosial 
lain, misalnya Facebook dan Twitter. Instagram sebagai saluran pemasaran yang 
kuat bisa digunakan untuk mengoptimalkan merek. Instagram sebagai hasil 
platform memungkinkan pemasar untuk menyampaikan kisah merek mereka 
dengan berbeda. 

c. Youtube. Youtube merupakan aplikasi yang memberi informasi berupa video. 
Pengguna dapat mengunggah video dengan akun yang terdaftar. Beberapa macam 
content yang biasa diunggah di Youtube, antara lain konten video buatan pengguna, 
video klip film, video musik dan video blog. Dengan mengunggah video-video 
yang bermanfaat, pengguna memberikan informasi kepada khalayak secara global.  

2.5 Manfaat Social Media Marketing 

a. Engage fans. Media sosial bisa mendorong lalu lintas ke situs web merek saat 
pengunjung mengklik URL yang tersemat di situs. Pemasar memanfaatkan media 
sosial untuk menarik orang agar mengunjungi lokasi ritel, misalnya restoran atau dealer 
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mobil. Dalam program bisnis-ke-bisnis, media sosial menghasilkan prospek untuk 
ditindaklanjuti oleh anggota staf penjualan, termasuk lapangan tenaga penjualan, 
telemarketer, atau tenaga penjualan. Pemasar merancang program media sosial untuk 
meningkatkan citra merek. Media sosial menawarkan tempat untuk memecahkan 
masalah, mengumpulkan informasi yang berguna, dan mendapatkan keuntungan. 

b. Improve search ranking. Media sosial dapat meningkatkan pencarian organic peringkat 
dengan mesin pencari. Peningkatan peringkat terjadi karena dua alasan. Pertama, 
individu lebih sering menyebut nama brand di media sosial jaringan, karena sebagian 
besar algoritma di mesin telusur memeriksa jumlah yang menyebutkan. Kedua, jika 
konten atau komentar yang dibuat tentang merek sesuai dengan pencarian istilah, maka 
kualitas interaksi tersebut meningkat dan berbagai pencarian mesin memberikan 
kredibilitas yang lebih besar pada merek. 

c. Customer intelligence. Media sosial bertujuan untuk mendengarkan obrolan sosial, 
atau memberikan informasi yang mencerahkan kepada para profesional pemasaran. 
Komentar mungkin negatif atau positif, tetapi dalam banyak kasus memberikan 
pendapat yang jujur. Pemasar dapat mendeteksi potensi masalah dengan produk atau 
aspek lain dari perusahaan sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dalam 
memantau komentar di media sosial, manajer merek menghindari untuk memberikan 
tanggapan terhadap sejumlah hal kecil yang mungkin tidak mewakili mayoritas 
pengguna merek.  

d. Increase sales and brand loyalty. Mengembangkan loyalitas merek dan meningkatkan 
penjualan merupakan tujuan akhir dari program pemasaran apapun, termasuk 
pemasaran media sosial. Pada saat yang sama, jika pelanggan melihat program 
penjangkauan media sosial hanya sebagai penyamaran untuk menjual, mereka 
kemungkinan besar akan menjadi terasing. Sebaliknya, pemasar harus merancang 
media sosial program untuk melibatkan konsumen dan meningkatkan penjualan yang 
harus dilihat sebagai produk sampingan pemasaran media sosial. 

2.6 Strategi Social Media Marketing 

Untuk mendapatkan keuntungan dari pemasaran media sosial, perusahaan mencoba untuk 
mengidentifikasi yang utama motivasi dibalik keterlibatan konsumen, yang meliputi komunikasi 
dan interaksi. Pesan merek yang berkualitas adalah otentik, responsif, dan menarik. Perusahaan 
menggunakan social media marketing tidak hanya ingin promosi produk, namun mereka 
menginginkan interaksi yang tulus. Orang-orang menjadi paling terlibat saat fitur pesan menarik 
beserta content yang menyertainya. Ada sejumlah strategi social media marketing untuk       
membangun hubungan dengan konsumen sebagai target market (Clow & Baack, 2018).  

a. Building media social presence. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan 
investasi pemasaran media sosial dengan membangun pendukung merek yang 
membutuhkan pendekatan berbeda dengan melibatkan konsumen pada merek 
sehingga bisa sekaligus meningkatkan citranya. Setiap merek memiliki 
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kepribadian, baik disengaja atau secara tidak. Kepribadian yang dipilih untuk media 
sosial harus sesuai dengan kondisi target market. Menentukan platform media sosial 
terbaik akan menjadi keputusan bersama yang dibuat oleh anggota dari tim 
pemasaran. Pendekatan yang lebih baik adalah memilih hanya satu atau dua media 
sosial platform dan untuk memperhatikan outlet tersebut. Dalam membangun 
media sosial, perusahaan bisa memulai sejumlah tahapan 1) menentukan tujuan 
penggunaan media sosial, 2) menentukan online personality, 3) menentukan 
platform media sosial, 4) mengembangkan strategi media sosial, dan 5) 
mengembangkan analytical feedback loop.  

b. Content seeding. Content seeding melibatkan penawaran kepada konsumen untuk 
berbagi content tentang suatu merek. Aktivitas tersebut tidak memiliki insentif yang 
bersifat finansial, meskipun moneter insentif cenderung paling sering digunakan. 
Hal ini bisa berupa informasi, keunikan, kebaruan, atau apa pun yang melibatkan 
konsumen dan memotivasi mereka untuk berbagi dengan orang lain. 

c. Real time marketing. Aktivitas pemasaran ini menyampaikan pesan sebagai 
tanggapan dan sehubungan dengan kejadian selama acara berlangsung. Para 
pemasar menyusun dan memproduksi informasi hanya dalam waktu terbatas. 
Pendekatan ini membutuhkan perencanaan strategis dan secara hati-hati 
merencanakan tindakan untuk memastikannya agar bisa menciptakan hubungan 
emosional dengan konsumen (atau bisnis) dan tetap konsisten dengan citra merek 
merek secara keseluruhan serta mengemasnya dalam program komunikasi 
pemasaran terintegrasi. 

d. Video marketing. Perusahaan memproduksi dua jenis video   untuk posting online. 
Penggunaan video informasi atau instruksional strategi yang mirip dengan 
pendekatan konten bermerek. Video akan dirancang untuk memberikan informasi 
yang berguna untuk konsumen dan menjawab pertanyaan yang mungkin mereka 
miliki terkait merek. Video juga bisa bertujuan untuk memberikan tutorial tentang 
cara menggunakan suatu produk, terutama item yang kompleks, dan bisa 
bermanfaat. Hal ini meliputi advertising on video, television ads, informational 
videos, cause related videos, product review, dan vloggers.  

e. Influencer marketing. Kegiatan ini melibatkan individu yang mendukung merek di 
situs media sosial. Aktivitas tersebut mengirimkan komentar dari mulut ke mulut 
yang positif dari individu yang dianggap sebagai opinion leader dalam lingkaran 
sosial mereka atau sebagai ahli dalam bidang tertentu. Perusahaan akan berusaha 
untuk mencocokkan calon influencer dengan merek yang dicari untuk 
memanfaatkan taktik ini. Hal ini meliputi brand blog, individu yang bicara dengan 
disponsori oleh merek dan individu yang berbicara mengenai merek.  

f. Interactive blogs. Blog ini mengizinkan pengunjung untuk mengirim komentar atau 
posting, menjadikannya yang lain sebagai komponen penting dari media sosial. 
Blog bisa menarik pengikut dan mendorong partisipasi aktif menjadi lebih kuat. 
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Interaksi semacam itu menghadirkan tingkat risiko yang lebih tinggi, karena 
perusahaan menyerahkan sebagian kendali atas konten. Meskipun karyawan dapat 
menghapus komentar negatif, hal itu akan menghancurkan kredibilitas blog dan 
merusak reputasinya. Pendekatan yang lebih baik adalah perusahaan menghadapi 
kritik apapun dengan jujur  dan bereaksi dengan mencari solusi untuk masalah atau 
penyebab ketidakpuasan tersebut. 

g. Consumer generated review. Setiap produk ditawarkan ruang secara online dimana 
konsumen dapat menulis ulasan, dengan kata-kata. Situs ini memberitahu 
pembelanja jumlah ulasan, bintang rata-rata peringkat, dan catatan jika ulasan 
ditulis oleh kritikus anonim atau mereka yang menyediakannya nama asli. 
Seseorang yang ingin mencantumkan namanya pada ulasan harus 
mengautentikasinya dengan memberikan nomor kartu kredit misalnya di Amazon. 
Pelanggan mendapat manfaat dengan membaca ulasan sebelum melakukan 
pembelian. 

h. Viral marketing. Kegiatan ini mempersiapkan pesan pemasaran untuk diteruskan 
dari satu konsumen ke konsumen lainnya melalui cara digital, atau pemasaran viral. 
Hal ini juga mengambil bentuk email atau video yang diposting ke pribadi blog dan 
diteruskan ke blog atau situs lainnya misalnya YouTube. Hal ini dapat berkembang 
menjadi bentuk advokasi atau dukungan dari mulut ke mulut. Istilah "viral" berasal 
dari gambar  orang yang "terinfeksi" dengan pesan pemasaran dan kemudian 
menyebarkannya ke teman, seperti sebuah virus. Perbedaannya adalah bahwa 
individu secara sukarela mengirimkan pesan tersebut kepada orang lain. Kunci 
dalam menjalankan strategi viral marketing adalah fokus pada produk, menentukan 
individu yang mampu menyampaikan pesan, menawarkan insentif, 
mengkomunikasi informasi secara personal dan memonitor hasil dan analisis data.  

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Menurut Djam’an Satori (2011), 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang ingin mengeksplor sebuah fenomena yang tidak dapat 
dikuantifikasikan dan bersifat deskriptif seperti formula suatu resep, proses langkah kerja, 
pengertian tentang suatu konsep, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya, tata 
cara budaya, model fisik artefak, dan lain sebagainya. Penelitian ini berusaha menerangkan dan 
menjelaskan fenomena penerapan Customer Relationship Management di media sosial untuk 
mempertahankan loyalitas pelanggan pada brand Shopee. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis. Peneliti akan 
melakukan analisis konten pada website dan melakukan monitor pada media sosial dari Shopee. 
Menurut Sugiyono (2008), tahapan proses content analysis dengan pendekatan kualitatif terdiri 
dari tahap deskripsi, dimana peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 
dan ditanyakan. Tahapan kedua adalah tahap reduksi, pada tahapan ini peneliti akan mereduksi 
data yang telah diperoleh untuk memfokuskan pada permasalahan yang penting untuk 
memfokuskan pada hal yang benar-benar dibutuhkan pada penelitian ini. Tahap ketiga, peneliti 
akan melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan 
sehingga peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh 
menjadi suatu pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru. 

4. ANALISIS DATA 

4.1 Building Media Social Presence 

Membangun citra atau image suatu perusahaan sangat penting untuk dilakukan karena 
perusahaan harus memiliki citra yang identik agar dapat menjadi pembeda dengan perusahaan 
lainnya. Hasil analisis pada brand Shopee menunjukkan bahwa, penggunaan instagram shopee 
hanya difokuskan untuk membangun hubungan yang baik dengan penggunanya serta sebagai 
media untuk memberikan informasi mengenai promosi atau kegiatan marketing lainnya yang 
sedang dilakukan oleh shopee dengan tujuan membangun engagement yang aktif dengan setiap 
penggunanya. 

4.2 Content Seeding 

Salah satu kegiatan marketing yang digunakan oleh perusahaan yang melibatkan konsumen 
tanpa adanya insentif yang diberikan, kegiatan ini juga berbeda dengan penggunaan influencer. 
Content seeding juga dapat berupa review sukarela dan pemberian informasi serta tutorial yang 
bersangkutan dengan perusahaan atau brand tertentu. Content seeding tentu saja akan 
meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap suatu brand, dalam hal ini perusahaan/ brand akan 
diuntungkan karena dapat mendapatkan brand awareness tanpa perlu mengeluarkan biaya 
tambahan. 

 Dari hasil analisis yang dilakukan pada Shopee menunjukkan bahwa banyak didapati 
pembuatan konten secara sukarela oleh pengunjung atau pelanggan shopee. Konten yang dibuat 
beragam mulai dari pembuatan tutorial untuk berjualan di shopee hingga video berupa barang-
barang yang di jual di shopee yang telah dibeli oleh seseorang. Konten atau video tersebut biasanya 
akan diunggah ke youtube sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. 

 
4.3 Real time marketing 
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Kegiatan marketing yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat masyarakat dengan 
cara memberikan promo-promo yang memiliki batas waktu tertentu untuk menciptakan traffic 
yang ramai pada website atau penjualan mereka.  

Sebagai marketplace kegiatan real time marketing sangat sering digunakan oleh shopee. Pada 
website pembelanjaan shopee, setiap harinya akan ada Flash Sale setiap jamnya yang berisikan 
potongan harga dari beberapa produk-produk tertentu. Selain itu, pada beberapa kesempatan 
khususnya di tanggal-tanggal tertentu juga akan diberikan potongan harga besar-besaran seperti 
Flash Sale 10.10, 11.11, dan angka kembar lainnya.  

 
4.4 Video marketing 

Kegiatan video marketing merupakan pembuatan video dengan tujuan mengiklankan brand, 
baik dalam bentuk iklan televisi, review dan sebagainya.  

Dari hasil analisis penulis pihak shopee tidak membuat video marketing, pembuatan video 
seperti review barang dan yang lainnya biasanya akan dibuat oleh content creator lainnya dalam 
bentuk non kerjasama atau content seeding dan kerjasama dengan influencer tertentu. 

4.5 Influencer Marketing 

Penggunaan influencer untuk mempromosikan atau memasarkan suatu produk di media sosial 
khususnya instagram sangat marak dilakukan oleh brand atau perusahaan. Penggunaan influencer 
dirasa lebih memberikan pengaruh karena dianggap lebih dekat kepada masyarakat dibandingkan 
dengan melakukan iklan di televisi.  

Untuk acara-acara besar seperti peringatan ulang tahun shopee dan sebagainya, shopee akan 
cenderung melibatkan influencer yang ada di instagram sehingga traffic mereka pada saat acara 
berlangsung akan ramai. Selain itu shopee juga menggandeng banyak idol kpop untuk 
memeriahkan acara mereka salah satunya adalah blackpink. Selain pada akun instagram shopee, 
untuk acara-acara besar tertentu shopee juga kerap bekerjasama dengan influencer di Instagram. 
Bentuk kerjasama antar shopee dan influencer berupa pemberian informasi terhadap acara yang 
akan dilangsungkan atau kegiatan promo besar-besaran yang akan diadakan. 

4.6 Interactive Blogs 

Interaksi yang baik antar perusahaan dan pembeli atau pengguna sangat penting, maka dari itu 
saat ini penggunaan instagram tidak hanya terfokus pada kegiatan pemasaran saja namun 
penggunaan Instagram lebih mengedepankan untuk membangun hubungan atau interaksi yang 
baik antara pembeli dan perusahaan atau brand.  

Seperti tujuan awal atau citra awal yang dibangun oleh shopee di instagram sebagai media 
untuk berkomunikasi dengan penggunanya, instagram shopee sangat terkenal aktif untuk 
membalas dan menanggapi komentar atau tanggapan dari penggunanya. Ketika pembeli 
melakukan transaksi di Shopee mereka juga akan diarahkan untuk memberikan komentar dan 
membagikan pengalamannya pada toko tersebut. 
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4.7 Consumer Generated Review 

Review atau komentar dari pelanggan tentu saja sangat berarti bagi perusahaan sebagai 
masukan agar dapat memberikan pelayanan terbaik dan juga meningkatkan kualitas barang yang 
diproduksi atau diperjualbelikan.  

Sebagai platform marketplace, shopee menyediakan fitur review yang dapat diisi oleh pembeli 
dan juga penjual. Pada fitur ini pembeli dapat melakukan review kinerja penjual dan menceritakan 
pengalamannya ketika berbelanja pada toko yang bersangkutan. Selain pembeli, penjual juga dapat 
memberikan review kepada pembelinya sehingga masing-masing penjual dan pembeli akan 
mendapat nilai. 

4.8 Viral marketing 

Pada zaman sekarang ini, viral marketing sangat marak dilakukan, dengan tujuan 
meningkatkan pengetahuan seseorang terhadap brand tertentu.  

Untuk mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar, saat ini Shopee telah 
mendaftarkan diri di tiktok yang saat ini menjadi aplikasi viral dengan pengguna yang sangat 
banyak. Kehadiran shopee di aplikasi tiktok tentu saja menambah pengetahuan terhadap shopee. 
Konten shopee yang dapat ditemukan di aplikasi tiktok berupa review barang, tutorial, hingga 
sketsa ringan lainnya. Di aplikasi tiktok, shopee telah memiliki pengikut sebesar 1.3 juta dengan 
jumlah likes sebesar 16.5 juta hal ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar pada shopee. 

Selain itu pada aplikasi tiktok, Shopee juga menggunakan hashtag untuk mengunggah video 
yang terkait dengan brand shopee seperti #demamshopeehaul dan #racunshopee, kedua hashtag 
ini telah banyak digunakan oleh pengguna aplikasi tiktok. 

4.9 Analisis Secara Keseluruhan 

Penelitian ini menganalisis online store yaitu Shopee terhadap penerapan customer brand 
relationship  melalui building media social presence, content seeding, real-time marketing, video 
marketing, influencer marketing, interactive blog, dan consumer generated review.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Shimp dan Maden (1988) bahwa  konsep consumer brand 
relationship memiliki metafora seperti hubungan antara orang dan orang lain. Pengembangan 
hubungan ini melalui proses psikologis proses manusia. Hubungan ini melibatkan aspek motivasi, 
kognitif, emosi dan yang pola hubungan antar manusia.  

Konsep hubungan antar konsumen dan Shopee bisa bertahan dalam jangka waktu lama jika 
tidak ada  kondisi yang merusak hubungan dengan konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Aaker et al. (2004)  yaitu  pengelola merek berusaha untuk menghindari terciptanya brand 
transgression. Brand transgression merupakan kondisi yang bisa merusak emosi konsumen.   

Terkait dengan online media engagement, Calder et al. (2009) juga berpendapat bahwa 
engagement terkait dengan kumpulan pengalaman konsumen yang bersifat utilitarian dan hedonis 
terkait satu objek.  Brodie et al. (2013) berpendapat bahwa consumer engagement pada komunitas 
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online meliputi pengalaman konsumen secara interaktif antara konsumen dan merek dan atau 
anggota komunitas laiinya dalam dinamika yang aktif, emosional dan ada aspek perilaku.   

Shopee berusaha untuk memberikan peluang pada masing-masing konsumen yang 
berpartisipasi dalam engagement tersebut akan mendapatkan input dari anggota lainnya. Semakin 
banyak interaksi dan frekuensi untuk melakukan engagement, semakin banyak nilai atau manfaat 
yang didapatkan oleh konsumen.  

Adanya platform digital yang disediakan Shopee semakin memudahkan interaksi antar 
konsumen. Platform digital memudahkan antar konsumen untuk berkomunikasi yang tidak hanya 
dibatasi interaksi timbal balik antara perusahaan dan konsumen (Vernuccio, 2015). Dengan 
demikian, hal ini menciptakan online brand community.  Definisi konsep tersebut adalah sebuah 
manifestasi perilaku konsumen terkait dengan sharing dan sosialisasi dengan komunitas merek 
secara online. Bentuk perilaku konsumen diwujudkan dengan cara menunjukkan ekspresi suka 
“Likes”atau sharing content dan juga menunjukkan partisipasi pada aktivitas merek Shopee.  

Terkait dengan penggunaan platform digital, media ini bisa digunakan untuk memberikan 
informasi kepada konsumen sebagai bentuk sosialisasi. Remaja yang dikategorikan milenial juga 
mendapatkan informasi sebagai bentuk proses sosialisasi konsumen melalui media digital selain 
dari keluarga.  Informasi yang ada dalam media digital memiliki content yang menarik sehingga 
bisa menciptakan sikap positif dari konsumen. Sejumlah penelitian telah menganalisis program 
customer engagement yang dilakukan oleh perusahaan melalui platform digital sudah dilakukan 
antara lain non-branded advergame (Redondo, 2012), merek makanan dengan McDonald & M & 
M (Kim et al., 2016), konsumsi makanan (Harris et al., 2012, An & Kang, 2014), brand immersion 
(Moore & Rideout, 2007). 

Hariss et al. (2013) berpendapat bahwa media sosial tidak hanya memiliki kekuatan untuk 
memengaruhi konsumen dalam membuat keputusan beli tetapi media sosial bisa memengaruhi 
konsumen untuk menceritakan kepada orang lain. Remaja milenial cenderung akan mudah 
berinteraksi dengan teman lainnya. Boyland dan Whalen (2015) menjelaskan strategi integrated 
digital branding berusaha untuk menciptakan brand impression dan menciptakan peluang untuk 
emotional engagement kepada para remaja milenial melalui platform digital. Huang dan Mitchell 
(2014) juga menegaskan bahwa penggunaan media sosial dengan penguatan pada interaksi akan 
memudahkan pengelola merek berkomunikasi dengan konsumen.  

 

5. SIMPULAN & SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan guna untuk menganalisis dan mengetahui engagement di sosial 
media yang dilakukan oleh Shopee. Selain itu, penggunaan sosial media juga digunakan untuk 
menjalin komunikasi dan keterbukaan kepada konsumen sehingga tercipta hubungan engagement 
yang baik antar perusahaan dan calon konsumen. Analisis yang dilakukan berdasarkan 8 poin oleh 
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Clow and Back menunjukkan bahwa tidak semua poin digunakan oleh Shopee untuk keperluan 
pemasaran di media sosial, namun disesuaikan kembali dengan jenis dari perusahaan yang terkait.  

Saat ini perkembangan sosial media terus meningkat, salah satu media sosial baru yang dapat 
dipergunakan adalah youtube dan tiktok. Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, Shoppe 
dapat menyesuaikan diri dengan cepat, hal ini dapat terlihat dari keikutsertaan Shopee di Tiktok.  

5.2 Saran 
Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan kepada Shopee 

adalah penggunaan sosial media sangat penting untuk meningkatkan engagement kepada 
konsumen, selain itu juga setiap konten yang di unggah di sosial media harus memiliki interaksi 
kepada konsumen sehingga akan ada hubungan yang tercipta. Selain itu mengikuti trend atau 
perkembangan zaman pada sosial media juga akan membantu dalam kegiatan marketing yang 
dilakukan perusahaan. 
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