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BAB IV 

TAHAPAN PRODUKSI 

4.1 Pra Produksi 

Pada tahap pra produksi, penulis melakukan diskusi bersama dengan pihak 

client yaitu Mixue Semarang sebanyak dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilakukan secara daring pada Jumat, 21 Januari 2022 yang membahas creative brief 

yang berisi tentang strategi yang dipakai, tujuan, timeline social media activity serta 

membuat mockup visual konten untuk memberi gambaran moodboard atau nuansa 

yang akan dibangun di dalam akun media sosial Instagram Mixue Semarang. Selain 

itu juga membahas beberapa topik lainnya seperti menjelaskan ide-ide serta jenis 

konten yang akan diproduksi hingga di-upload ke media sosial Instagram Mixue 

Semarang. Kemudian penulis dan client juga menentukan jadwal produksi serta 

menyepakati timeline. Dari pihak client juga memberikan penjelasan mengenai 

peraturan dan standar pengelolaan media sosial serta memberikan akses media 

sosial kepada penulis. Penulis telah melakukan riset awal terlebih dahulu mengenai 

jenis-jenis konten yang sudah pernah di-upload dan menganalisis akun media sosial 

kompetitor untuk melakukan perbandingan. Selain menganalisis kompetitor, 

penulis juga mencari referensi-referensi mengenai design stylescape dan 

moodboard untuk konten Instagram bisnis minuman.  

 

Gambar 7 - Pembuatan Mock Up Moodboard 
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Pada meeting tersebut, terdapat beberapa ide serta tampilan moodboard yang 

direvisi oleh pihak client yaitu Mixue Semarang. Pada awalnya penulis 

menggunakan stock foto yang disediakan oleh tim Mixue dan menambahkan 

keterangan nama menu dan harga, namun dari pihak Mixue ingin mengubah ide 

konten tersebut sehingga tidak terlalu hard selling, namun diganti konsep agar 

audiens di media sosial Instagram Mixue Semarang dapat berinteraksi dengan 

konten tersebut. Maka ide atau konsep konten dari moodboard yang sudah dibuat 

direvisi menjadi konten Menu Favorit, yaitu konten yang dapat mengajak audiens 

di media sosial  Instagram Mixue Semarang untuk berinteraksi dan membagikan 

menu favorit mereka dari Mixue. Selain itu juga terjadi beberapa revisi terkait 

timeline yang sudah dibuat, beberapa konten disesuaikan kembali untuk jadwal 

upload, seperti konten Cabang Baru diganti jadwal upload-nya satu hari sebelum 

soft opening yaitu pada 3 Februari 2022. Beberapa konten juga diubah jadwal 

upload-nya untuk menyesuaikan perubahan dari konten Cabang Baru, seperti 

konten Review dipercepat untuk jadwal upload-nya. 

Pertemuan diskusi yang kedua dilaksanakan pada Kamis, 3 Februari 2022 di 

toko Mixue Semarang untuk melakukan pitching atau diskusi tentang budgeting 

kepada client setelah menentukan peralatan yang akan dipakai untuk produksi 

konten video. Terdapat revisi selama proses diskusi atau pitching perihal budgeting, 

yaitu budget untuk produk Mixue dapat dialihkan untuk memaksimalkan budget 

sewa peralatan yang lebih baik. Serta membahas konten-konten untuk event yang 

akan diadakan Mixue Semarang untuk Hari Kasih Sayang atau Valentine’s Day. 

Selama pitching, penulis memberikan beberapa pilihan hashtag yang dapat 

digunakan untuk event Valentine’s Day Mixue. Dari pihak client telah memilih 

#MixueValentineDay sebagai hashtag yang akan digunakan untuk event. Maka 

penulis dan client Mixue Semarang telah menyepakati untuk melakukan produksi 

konten media sosial Instagram Mixue Semarang pada bulan Februari 2022 dengan 

highlight konten hari-hari spesial seperti Hari Raya Imlek dan Hari Kasih Sayang 

atau Valentines Day. Jenis-jenis konten yang akan diproduksi yaitu jenis konten 

informatif dan interaktif. 

 



 

22 

 

4.2 Produksi 

4.2.1 Editorial Plan 

Tahap produksi dimulai dengan penulis bekerjasama dengan seorang 

freelancer graphic designer dan video editor untuk membantu penulis 

dalam proses produksi konten media sosial Instagram Mixue Semarang. 

Penulis melakukan briefing serta arahan kepada tim untuk mengerti 

gambaran besar hingga detailing setiap isi dan tujuan konten. Untuk 

memudahkan proses diskusi dan eksekusi, penulis membuat slide Editorial 

Plan menggunakan Google Slides untuk memudahkan dalam memahami 

setiap konten yang akan diproduksi. Penulis membuat ide-ide konten pada 

editorial plan, serta membuat copywriting pada setiap konten yang sesuai 

dengan objectives atau talking points tiap ide konten. Selain itu penulis juga 

memastikan ada CTA atau call to action pada setiap konten, baik di copy on 

visual atau di caption agar audiens bisa langsung berinteraksi, merespon 

atau bertindak sesuai dengan objective CTA di tiap konten.  

Untuk konten-konten promo dan konten yang bersifat informatif 

lainnya, penulis melakukan diskusi dan menerima brief secara garis besar 

dari pihak client kemudian penulis mengembangkan ide brief dari client 

untuk dibuat sebuah konten. Dalam proses penyampaian brief, penulis 

berkomunikasi dengan client melalui Whatsapp dan juga bertemu langsung 

di toko Mixue Semarang. Kemudian penulis juga memberikan referensi 

visual kepada designer agar visual konten tetap sesuai moodboard. 

Dalam editorial plan, penulis menentukan judul atau tipe konten yang 

akan dibuat, menentukan tanggal konten akan di-upload, format konten 

hingga mengerjakan copywriting di setiap konten. Total konten yang 

diproduksi yaitu berjumlah dua belas (12) konten media sosial Instagram. 

Konten static, single image dan carousel untuk Instagram Feeds berjumlah 

delapan (8) konten, belum termasuk resizing untuk Instagram Story. 

Kemudian untuk konten video post dan Reels berjumlah tiga (3) konten dan 

satu (1) konten interaktif di Instagram Story. Penulis menentukan jumlah 

konten dengan beberapa pertimbangan, seperti jumlah followers hingga 
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keaktifan followers akun Mixue Semarang. Selama pembuatan editorial 

plan, penulis juga mengumpulkan product knowledge dan brief tambahan 

dari client untuk konten-konten promo atau konten yang bersifat 

informasional agar pesan di konten sesuai dengan tujuan dan objective dari 

client. 

 

4.2.2 Produksi Konten Instagram 

Setelah melakukan briefing editorial plan kepada graphic designer, tim 

langsung melakukan produksi desain visual konten sesuai dengan timeline 

dan jumlah konten yang telah disepakati antara penulis dengan client Mixue 

Semarang. Aplikasi editing yang digunakan oleh graphic designer yaitu 

software Adobe Illustrator 2020.  

 

Gambar 8 - Editorial Plan 

Gambar 9 - Produksi Konten Instagram 
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Berdasarkan pembahasan di awal bersama dengan Mixue Semarang 

bahwa untuk visual konten media sosial Instagram akan menggunakan dua 

warna utama yaitu magenta (#D9154B) dan kuning (#F3B557) yang 

merupakan warna ciri khas Mixue. Penggunaan font style yang akan 

digunakan adalah Arial Rounded MT Bold dengan pertimbangan bahwa 

font style Arial merupakan salah satu font style yang simple dan mudah 

untuk dibaca oleh audiens.  

Untuk proses produksi konten feeds dengan format video post dan reels, 

dilakukan di Mixue Semarang pada Jumat, 18 Februari 2022 dan 

menggunakan peralatan seperti Kamera Sony A6000, Zhiyun Webill S 

untuk stabilizer dan YongNuo YN-600 untuk lighting. Proses pengambilan 

video dilaksanakan berdasarkan tiga konsep video yang sudah disepakati di 

awal, yaitu video proses pembuatan menu minuman, video reels best seller 

menu dan video lokasi toko.  

File video yang sudah diambil melalui proses editing menggunakan 

aplikasi software Adobe After Effect 2020 dan software Adobe Premiere 

Pro 2020. Selama melakukan proses editing video, tim editor bersama 

dengan penulis menentukan shot video yang akan digunakan, copy on visual 
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atau COV hingga pemilihan backsound yang akan digunakan untuk konten 

video.  

 

 

Dalam proses editing visual dan video, penulis berkomunikasi secara 

jarak jauh atau online dengan designer atau editor jika terdapat revisi atau 

penyesuaian lainnya. Penulis melakukan pengecekan tiap visual konten 

yang sudah jadi dari designer sebelum diteruskan kepada client untuk proses 

approval. Setiap detail elemen dan copy di konten perlu dicek apakah 

komposisi dan peletakan sudah sesuai atau belum, penulis memposisikan 

diri sebagai audiens saat melakukan pengecekan. Penulis memastikan 

bahwa tiap konten dapat diterima oleh audiens dengan baik dan pesan dalam 

konten dalam tersampaikan dengan baik. 

Selama proses produksi konten Instagram feeds dan stories, penulis dan 

tim tidak mengalami kendala yang besar dalam proses persiapan hingga 

pelaksanaan. Namun dari pihak Mixue Semarang terkadang memberikan 

informasi brief promo terlalu mendadak, yang mengakibatkan proses 

produksi konten lebih singkat. Kendala ini dapat diatasi dengan baik oleh 

penulis dan tim dengan mengatur waktu pengerjaan agar konten dapat 

diproduksi sesuai timeline. 

 

Gambar 10 - Produksi Konten Instagram Video 
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4.3 Pasca Produksi 

4.3.1 Pembuatan Caption 

Selain membuat copywriting pada desain visual konten yang dibuat, 

penulis juga merancang copywriting untuk caption sebelum melakukan 

proses upload ke akun media sosial Instagram Mixue Semarang. Caption 

diperlukan pada setiap post atau konten sebagai penjelasan lebih tentang 

pesan konten dan biasanya memiliki CTA atau call to action sebagai kalimat 

yang dapat membujuk audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Caption 

dibuat menyesuaikan tiap jenis konten yang ada, maka penulis perlu 

mengerti inti pesan, maksud dan tujuan setiap konten yang dibuat terlebih 

dahulu. Kemudian penulis membuat caption dengan menggunakan bahasa 

sehari-hari yang mudah dipahami dan tidak terlalu formal karena target 

audiens yang disasar yaitu anak muda. Agar target audiens dapat memahami 

pesan dalam caption dengan mudah, penulis melakukan riset dan melihat 

contoh-contoh caption yang dapat menarik perhatian audiens anak muda. 

Setelah memahami isi konten dan mempelajari audiens, penulis 

membuat caption untuk setiap konten serta menentukan CTA atau call to 

action yang sesuai dengan setiap konten. Contohnya pada konten menu 

favorit, penulis mengajak audiens untuk berinteraksi dengan mengajak 

audiens untuk memberitahu menu favorit mereka di kolom komentar pada 

bagian akhir caption, “Panggilan untuk Mixue Lovers~ Boba Sundae salah 

satu menu andalan Mixue nih! Apa menu favorit Mixue Lovers? Coba 

komen di kolom komen dong”. Penulis mengusahakan agar caption bisa 

singkat, padat, jelas dan tidak bertele-tele agar audiens tetap membaca 

keseluruhan caption sampai akhir. Panggilan “Mixue Lovers” merupakan 

sebutan bagi followers dan konsumen Mixue untuk dapat menambah brand 

love dari audiens. Kemudian pada setiap caption juga diakhiri dengan 

penambahan hashtag, yang fungsinya agar post konten lebih mudah dicari 

dan dapat menambah jangkauan serta menjadi sebuah branding. Setiap 

caption yang sudah dibuat perlu melalui quality check dan approval dari 

client sebelum dipublikasikan bersama dengan visual konten. 
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4.3.2 Posting Konten 

Setelah melakukan tahap pra produksi dan tahap produksi konten media 

sosial Instagram Mixue Semarang, tahap selanjutnya adalah tahap pasca 

produksi. Pada tahap ini terdapat proses quality check dan approval konten-

konten Instagram feeds dan stories sebelum di-upload di akun Instagram 

Mixue Semarang. Proses quality check dan approval konten-konten media 

sosial Instagram (feeds dan stories) dilakukan oleh penulis ke pihak client 

untuk memastikan bahwa konten sudah sesuai brief dan objective yang 

ditentukan. Proses quality check untuk visual dan juga caption dilakukan via 

Whatsapp sebelum proses upload ke akun media sosial Instagram Mixue 

Semarang. Setelah visual konten dan caption di-approve oleh client atau tim 

media sosial Mixue Semarang, penulis meng-upload konten ke akun media 

sosial Instagram Mixue Semarang (@mixue.smg).  

 

4.3.3 Penggalian Insights 

Setelah konten-konten Instagram feeds dan stories di-upload ke akun 

media sosial Instagram Mixue Semarang (@mixue.smg), penulis 

mengumpulkan data insights yang tersedia pada aplikasi Instagram yang 

merupakan data wawasan audiens hasil dari konten-konten Instagram yang 

sudah dibuat oleh penulis. Data insights berasal dari fitur bisnis yang 

terdapat dalam aplikasi Instagram dan diambil untuk mengetahui lebih 

tentang korelasi audiens dengan konten yang ada. Penulis mengambil 

insights konten Instagram Feeds pada Selasa, 1 Maret 2022 untuk melihat 

data pada setiap konten yang telah di-upload, sedangkan untuk konten 

Instagram Story diambil 24 jam setelah konten di-upload. 

Dengan mengumpulkan data insights dari setiap konten, penulis dapat 

melaporkan hasil kepada Mixue Semarang tentang hasil data yang 

didapatkan selama pengelolaan konten media sosial Instagram Mixue 

Semarang. Data yang diperoleh adalah seperti jumlah jangkauan tiap 

konten, jumlah likes, share, comments dan viewers untuk konten video. 
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Tabel 5 - Hasil Insights Konten Instagram Mixue Semarang 

No.  Jenis 

Konten 

Hasil Insights Konten 

1. Promo 

Imlek 

 

Post Date : 

31 Januari 

2022 

Instagram Feeds Instagram Story 

   

 

Reach : 650 

Likes : 11 

Shares : 2 

Comments : 0 

Reach : 895 

Likes : 18 

Shares : 2 

Comments : 0 

Reach : 1005 

Likes : 12 

Shares : 2 

Comments : 0 

Reach : 470 

 

 

2. Mixue 

Google 

Review 

 

Post Date : 

3 Februari 

2022 

Instagram Feed Instagram Story Caption 

 

 

 

Reach : 1501 

Likes : 14 

Shares : 0 

Reach : 300 
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Comments : 2 

3. Mixue 

Cabang 

Baru 

 

Post Date : 

3 Februari 

2022 

Instagram Feed Caption 

 

 Reach : 2715 

Likes : 120 

Shares : 85 

Comments : 20 

4. Teaser 

Valentine 

Challenge 

 

Post Date : 

6 Februari 

2022 

Instagram Feed Caption 

  

Reach : 1196 

Likes : 16 

Shares : 4 

Comments : 0 

5. Valentine 

Challenge 

 

Post Date : 

8 Februari 

2022  

Instagram Feeds Instagram Story 

   

 

Reach : 969 

Likes : 15 

Reach : 1507 

Likes : 22 

Reach : 1345 

Likes : 20 

Reach : 303 
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Shares : 0 

Comments : 0 

Shares : 4 

Comments : 2 

Shares : 1 

Comments : 0 

 

 

6. This or 

That Menu 

Favorit 

 

Post Date : 

11 Februari 

2022 

Instagram Stories 

    

Reach : 426 Reach : 407 Reach : 398 Reach : 391 

7. Menu 

Favorit 

 

Post Date :  

14 Februari 

2022 

Instagram Feeds  

   

Reach : 1985 

Likes : 40 

Shares : 10 

Comments : 1 

Reach : 1478 

Likes : 17 

Shares : 3 

Comments : 4 

Reach : 1520 

Likes : 15 

Shares : 3 

Comments : 0 
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8. Popcorn 

Promo 

 

Post Date : 

23 Februari 

2022 

Instagram Feed Caption 

 
 

Reach : 1173 

Likes : 19 

Shares : 1 

Comments : 0 

9. Video 

Toko 

Mixue 

 

Post Date : 

25 Februari 

2022 

Instagram Feed Caption 

 

 

Reach : 5922 

Viewers : 3506 

Likes : 81 

Shares : 44 

Comments : 0 

10. Promo 

Lemonade 

 

Post Date : 

26 Februari 

2022 

Instagram Feed Caption 

 

 
Reach : 914 

Likes : 23 
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Shares : 3 

Comments : 3 

11. Video 

Pembuatan 

Menu 

 

Post Date : 

27 Februari 

2022 

Instagram Feed Caption 

 

 

Reach : 6168 

Viewers : 5201 

Likes : 67 

Shares : 14 

Comments : 2 

12. Best Seller 

Menu 

 

Post Date : 

28 Februari 

2022 

Instagram Reels Caption 

 

 

Reach : 6381 

Viewers : 4760 

Likes : 55 

Shares : 6 

Comments : 0 

 

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Insights Konten Instagram Mixue Semarang 

pada dua belas (12) konten yang dibuat, penulis mendapatkan hasil yang 

cukup rendah yaitu dengan rata-rata 850 reach pada konten pertama yaitu 

konten Promo Imlek. Hal ini disebabkan karena konten ini merupakan 

konten pertama yang dibuat dengan tampilan baru, namun dapat dilihat pada 

jumlah shares bahwa terjadi aktivitas audiens pada konten tersebut. Namun 
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terjadi peningkatan reach hingga 1,501 reach pada konten selanjutnya yaitu 

konten Google Review. Jika dibandingkan kedua konten di awal, dapat 

dikatakan bahwa konten dapat dirangkum dalam single image format saja, 

tidak perlu membuat konten yang mengandung pesan terlalu banyak. 

Konten ketiga yaitu konten Cabang Baru merupakan konten Instagram 

Feeds dengan jangkauan atau reach yang tertinggi yaitu mencapai 2,715 

reach. Hasil yang didapatkan dari konten Cabang Baru sangat memuaskan 

dan merupakan salah satu konten yang sangat membantu dalam 

meningkatkan jangkauan audiens baru. Konten selanjutnya yaitu konten 

teaser Valentine serta konten Valentine Challenge memiliki hasil yang jauh 

lebih memuaskan daripada konten Promo Imlek, hal ini dapat dikatakan 

sebuah hasil dari adaptasi audiens terhadap tampilan baru akun Instagram 

Mixue Semarang. Untuk konten interaktif pada fitur Instagram Story 

memiliki rata-rata jangkauan sebesar 405 reach. Namun menurut data 

insights yang didapat, konten Instagram Story belum cukup efektif untuk 

mengjangkau perhatian audiens baru, namun cukup efektif untuk 

membangun komunikasi dengan audiens atau followers lama. Konten Menu 

Favorit memiliki hasil yang memuaskan dari indikator reach yaitu dengan 

rata-rata 1,661 reach dan share sebanyak 16 shares. Selanjutnya yaitu 

konten Popcorn Promo pada 23 Februari 2022, mengalami penurunan dari 

hasil insights, hal ini dapat disebabkan karena jenis dan tampilan konten 

yang kurang sesuai dengan moodboard. Untuk konten Promo Lemonade 

pada 26 Februari 2022 memiliki hasil 914 reach dan 23 likes. Sedangkan 

untuk tiga konten video yaitu dari video Toko Mixue, video Pembuatan 

Menu dan video reels Best Seller Menu memiliki hasil reach atau jangkauan 

yang sangat tinggi. Hasil insights dari ketiga konten video ini membantu 

akun Instagram Mixue Semarang dalam menjangkau audiens baru. Konten 

Video Toko Mixue mencapai 5,922 reach, 81 likes dan 44 shares, untuk 

konten Video Pembuatan Menu mencapai 6,168 reach, 67 likes dan 14 

shares, sedangkan konten reels Video Best Seller Menu mencapai 6,381 

reach, 55 likes dan 6 shares. 
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Penulis dapat merangkum bahwa audiens atau followers Instagram 

akun Mixue Semarang lebih menyukai konten yang bersifat informatif, 

seperti konten feeds pembukaan cabang baru hingga konten promo, dapat 

dilihat dari jumlah likes dan reach. Audiens kurang memiliki keaktifan 

untuk berinteraksi pada konten interactive dan konten entertainment, hal ini 

dapat dilihat dari jumlah komen yang sedikit pada konten Review, Menu 

Favorit dan konten interaktif lainnya. Namun konten-konten video post 

seperti Video Toko Mixue Semarang dan Video Pembuatan Menu Mixue 

serta Reels Best Seller Menu memiliki jumlah viewers dan reach yang 

tinggi. Hal ini terjadi karena Instagram memiliki sistem algoritma yang 

dimana konten video memiliki jangkauan yang lebih luas kepada audiens 

non-followers untuk dapat mengambil perhatian. Konten-konten video lebih 

sering ditampilkan pada halaman homepage pengguna Instagram daripada 

konten static atau visual foto.  Hal ini menjadi temuan bahwa dengan 

menggunakan konten-konten video dapat memberikan jangkauan yang 

lebih baik dan lebih luas daripada konten-konten static atau visual 

foto/gambar biasanya. Untuk konten Instagram Stories memiliki jangkauan 

yang cukup memuaskan meskipun hanya dalam waktu 24 jam saja. Namun 

konten Instagram Stories kurang efektif untuk menjangkau audiens baru 

karena hanya memiliki waktu singkat yaitu 24 jam, tapi konten Instagram 

Stories efektif dalam berinteraksi dengan followers.  

Akun Instagram Mixue Semarang mengalami peningkatan jumlah 

followers sebesar 17% dari target 20% yaitu dari total 1,752 followers 

(Rabu, 19 Januari 2022 – Pukul 14.17 WIB) menjadi 1,981 followers 

(Selasa, 1 Maret 2022 - Pukul 19.32 WIB). Meskipun masih kurang dari 

target yang disepakati di awal yaitu 2,102 followers, namun jangkauan 

audiens non-followers dan aktivitas audiens pada akun media sosial 

Instagram Mixue Semarang meningkat dibandingkan dari bulan Januari 

2022. Pada bulan Januari 2022, akun Instagram Mixue Semarang hanya 

memiliki jangkauan dan dampak kepada audiens sebesar 29.5%, namun 

pada bulan Februari 2022 meningkat menjadi 86.3% atau sekitar 8,482 
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audiens baru yang dijangkau. Sebesar 7,179 audiens merupakan audiens 

non-followers yang dijangkau melalui konten-konten yang dibuat pada 

bulan Februari.  

 

Hasil dari perkembangan followers akun media sosial Instagram Mixue 

Semarang menunjukan bahwa lokasi tertinggi followers yaitu di Kota 

Semarang yang sudah sesuai dengan target audiens dan segmentasi pasar. 

Dengan menggunakan media sosial Instagram sebagai alat promosi untuk 

memperluas jangkauan audiens, hasil dari kegiatan media sosial Instagram 

Mixue Semarang dapat memperluas jangkauan audiens pada rentang usia 

25-34 tahun dan rentang usia 18-24 tahun pada posisi kedua yang 

merupakan usia yang aktif menggunakan media sosial Instagram untuk 

mengakses informasi dan usia remaja yang merupakan target sasaran yang 

dituju pada perancangan ini. Sebagian besar followers akun media sosial 

Instagram Mixue Semarang bergender perempuan, yaitu sebesar 82.1% dan 

17.8% followers bergender laki-laki.  

Gambar 11 - Hasil Insights Jangkauan Akun Instagram Mixue Semarang Februari 2022 

Gambar 12 - Hasil Insights Demografi Followers Akun Instagram Mixue Semarang Februari 2022 
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4.3.4 Hasil Uji Publik 

Uji publik dilakukan pada tiga puluh (30) responden yang merupakan 

audiens dari akun media sosial Instagram Mixue Semarang. Berikut hasil 

dari uji publik yang telah dilakukan kepada tiga puluh responden: 

1. Berdasarkan hasil uji publik, sebagian besar responden yaitu sebanyak 

56,7% dari 30 responden menilai ide topik dari konten media sosial 

Instagram Mixue Semarang Sangat Bagus untuk khalayak sasarannya. 

Gambar 13 - Uji Publik Indikator Ide Topik 
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2. Hasil uji publik menyatakan bahwa setengah atau sebanyak 50% dari 

30 responden menilai indikator pesan pada konten media sosial 

Instagram Mixue Semarang Bagus dan sesuai untuk khalayak 

sasarannya. 

 

 

3. Berdasarkan hasil uji publik, sebanyak 50% dari 30 responden menilai  

khalayak dapat memahami pesan dengan Sangat Bagus dan jelas pada 

konten media sosial Instagram Mixue Semarang. 

 

4. Berdasarkan uji publik, sebagian besar responden yaitu 53,3% dari 30 

responden menyatakan konten video media sosial Instagram Mixue 

Semarang Sangat Bagus dalam indikator durasi, yaitu durasi tidak 

Gambar 14 - Uji Publik Indikator Pesan 

Gambar 15 - Uji Publik Indikator Pemahaman Pesan 
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terlalu panjang dan tidak terlalu pendek agar pesan dapat tersampaikan 

sesuai dengan durasi yang ada. 

 

5. Sebanyak 43,3% dari 30 responden menilai background lagu yang 

digunakan pada konten video media sosial Instagram Mixue Semarang 

Bagus, terdengar jelas dan cocok dalam mengisi sepanjang video. 

 

6. Berdasarkan hasil uji publik, sebagian besar responden yaitu sebanyak 

56,7% dari 30 responden menyatakan indikator kualitas audio dalam 

konten video media sosial Instagram Mixue Semarang Sangat Bagus 

dan jernih. 

 

Gambar 16 - Uji Publik Indikator Durasi 

Gambar 17 - Uji Publik Indikator Background Lagu 
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7. Berdasarkan hasil uji publik, sebanyak 46,7% dari 30 responden 

menilai indikator kualitas visual dalam konten media sosial Instagram 

Mixue Semarang Sangat Bagus, baik dan jelas. 

 

8. Sebanyak 43,3% dari 30 responden menilai indikator caption pada 

konten media sosial Instagram Mixue Semarang Bagus dan dapat 

menyampaikan pesan dengan baik serta tepat sasaran tujuannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 18 - Uji Publik Indikator Kualitas Audio 

Gambar 19 - Uji Publik Indikator Kualitas Visual 
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9. Berdasarkan hasil uji publik, sebagian besar responden yaitu sebanyak 

63,3% dari 30 responden menilai indikator bahasa yang digunakan 

dalam konten media sosial Instagram Mixue Semarang Sangat Bagus, 

sesuai dan dapat dipahami oleh khalayak sasarannya. 

 

10. Berdasarkan hasil uji publik, sebagian besar responden yaitu sebanyak 

56,7% dari 30 responden menilai konten media sosial Instagram Mixue 

Semarang Sangat Bagus dan layak untuk dipublikasikan kepada 

khalayak sasarannya. 

 

 

 

Gambar 20 - Uji Publik Indikator Caption 

Gambar 21 - Uji Publik Indikator Bahasa 
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11. Berdasarkan hasil uji publik, sebagian besar responden yaitu sebanyak 

66,7% dari 30 responden menyatakan bahwa konten media sosial 

Instagram Mixue Semarang Sangat Bagus pada indikator memenuhi 

Etika. 

 

12. Sebanyak 43,3% dari 30 responden menyatakan penyajian grafis atau 

animasi yang berisi data untuk memperjelas pesan pada konten media 

sosial Instagram Mixue Semarang ini sudah Bagus. 

 

 

 

 

Gambar 22 - Uji Publik Indikator Layak Publikasi 

Gambar 23 - Uji Publik Indikator Etika 
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Selain menjawab dua belas (12) pertanyaan di atas, terdapat beberapa 

catatan tambahan yang diberikan responden seperti berikut: 

- Konten sudah cukup informatif dan entertain, mungkin perlu 

dikembangkan dalam segi copywriting agar penonton atau audience 

bisa lebih tertarik lagi kepada brand. 

- Mungkin bisa ditingkatkan kembali tone yang digunakan. 

Dapat dirangkum dari hasil uji publik di atas bahwa konten media sosial 

Instagram Mixue Semarang telah dinilai Sangat Bagus dalam indikator ide 

topik konten, pemahaman pesan, durasi serta kualitas audio pada konten 

video, kualitas visual konten,  bahasa yang digunakan dan etika sehingga 

layak untuk dipublikasikan kepada khalayak sasaran berdasarkan tiga puluh 

(30) responden.  

 

4.4 Pembahasan 

Selama melakukan setiap tahap produksi dari pra produksi, produksi hingga 

pasca produksi, penulis mengaplikasikan teori-teori komunikasi hingga konsep-

konsep periklanan dalam pembuatan pesan konten agar pesan yang disampaikan 

dalam konten media sosial Instagram dapat tersampaikan kepada target audiens. 

Media sosial Instagram menjadi media yang dipilih sebagai alat promosi karena 

secara efektif dapat menyebarkan pesan secara luas dan cepat serta hemat biaya 

dibanding dengan alat promosi tradisional lainnya (Soedarsono et al., 2020). Tujuan 

Gambar 24 - Uji Publik Indikator Penyajian Data 
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dari kegiatan produksi konten media sosial Instagram Mixue Semarang ini 

merupakan sebagai salah satu strategi yang dilakukan Mixue Semarang 

menggunakan media sosial Instagram sebagai alat promosi untuk memperluas 

jangkauan audiens untuk lebih memiliki perhatian terhadap brand Mixue 

Semarang. Media sosial Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

memiliki pengguna yang tinggi di Indonesia serta banyak aktivitas-aktivitas 

promosi yang dilakukan di media sosial Instagram untuk promosi bisnis. Dalam 

konsep model AIDA (Kotler & Keller, 2009), untuk menarik perhatian audiens 

terhadap suatu brand diperlukan inovasi dari segi visual yang kreatif untuk 

tujuannya dalam memperkuat image produk/brand. Penulis menggunakan dasar 

dari konsep model AIDA untuk merancang konten Instagram Mixue Semarang agar 

dapat meningkatkan attention atau perhatian dengan menggunakan ide hingga 

visual konten yang kreatif.  

Selain menggunakan inovasi segi visual yang kreatif, penulis juga berdiskusi 

dengan pihak Mixue Semarang untuk mengadakan event atau kegiatan di media 

sosial Instagram. Hal ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang 

dirancang penulis bersama dengan Mixue Semarang untuk mencapai tujuan dari 

perancangan konten Instagram Mixue Semarang. Marketing strategy atau strategi 

pemasaran merupakan sebuah integrasi dalam pembuatan keputusan terhadap 

produk atau brand dan kegiatan pemasaran untuk menghasilkan komunikasi antara 

nilai produk atau brand yang ditawarkan kepada audiens untuk mencapai sebuah 

tujuan tertentu (Varadarajan, 2010). Mixue Valentines Day merupakan salah satu 

kegiatan yang dilaksanakan melalui media sosial Instagram Mixue Semarang untuk 

mencapai tujuan yaitu meningkatkan attention terhadap audiens baru. Dalam 

perancangan konten media sosial Instagram Mixue Semarang mengaktifkan 

beberapa jenis aktivitas promosi menurut Kotler dan Keller (2012:498-501); Kotler 

dan Armstrong (2012:408), seperti acara dan pengalaman (event and experience), 

hubungan masyarakat dan publisitas (public relations and publicity) hingga 

pemasaran interaktif (interactive online marketing) melalui konten-konten di media 

sosial Instagram Mixue Semarang. Kegiatan promosi-promosi ini menurut Kotler 

dan Armstrong (2012:62) juga bersifat informatif atau memberitahukan perihal 
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produk atau brand yang ingin dipasarkan. Konten Mixue Valentines Day 

menggunakan strategi promosi event and experience yaitu audiens dapat 

berinteraksi dan mengalami konten tersebut dengan ikut serta dalam event lewat 

akun media sosial Instagram masing-masing. 

Hasil dari sebuah penelitian mengatakan bahwa word of mouth atau WOM 

elektronik dan melakukan aktivitas beriklan di media sosial memiliki efektivitas 

pemasaran dalam menarik perhatian konsumen dengan harga atau effort yang lebih 

rendah (Kshetri & Jha, 2016). Pernyataan ini terbukti dengan hasil dari upaya 

penulis melakukan perancangan hingga tahap produksi konten media sosial 

Instagram terhadap produk minuman Mixue Semarang. Hasil yang didapatkan dari 

aktivitas di media sosial menunjukan bahwa terdapat jangkauan perhatian audiens 

atau konsumen yang lebih tinggi pada bulan Februari 2022 daripada bulan Januari 

2022. Media sosial Instagram merupakan media atau channel yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan lewat konten-konten dengan menggunakan fitur-fitur yang 

tersedia pada aplikasi media sosial Instagram. Pesan dalam konten dapat bersifat 

informatif dan interaktif berdasarkan objective masing-masing konten. Informasi 

yang terdapat dalam konten yang pasti seputar tentang Mixue Semarang dan 

memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan audiens Mixue Semarang melalui 

kegiatan media sosial.  

Berdasarkan komunikasi pemasaran oleh Chris Hauer (2010), pesan dalam 

sebuah konten perlu memiliki hubungan konteks dan koneksi dengan audiens4. 

Penulis mengaplikasikan dalam pembuatan copywriting pada copy on visual (COV) 

serta call to action (CTA) agar audiens bisa berhubungan langsung dan mengerti 

konteks dari konten yang ada. CTA atau call to action merupakan pesan singkat 

yang mengandung instruksi untuk audiens melakukan sesuatu (Shaw, 2013). Dalam 

setiap konten penulis menggunakan CTA sesuai dengan jenis konten yang dibuat, 

seperti instruksi untuk memberi komentar hingga berkunjung ke Mixue Semarang. 

Konten dari sisi kreatif dan inovatif perlu dapat menarik perhatian audiens serta 

memiliki stopping power. Setiap pesan dalam konten juga perlu disesuaikan dengan 

                                                 
4
 Chris Heuer dalam Solis, (2010). Engage: The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, 

Cultivate, and Measure Success in the New Web. New Jersey, Canada 
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ketertarikan audiens agar audiens mau berinteraksi dengan konten. Copywriting 

sendiri merupakan aspek penting khususnya di dunia advertising atau content 

making. Dalam buku Basics Advertising 01: Copywriting (Bowdery, 2019), 

copywriting dalam dunia advertising dibutuhkan untuk menyampaikan pesan serta 

membujuk audiens untuk melakukan tindakan tertentu5. Dalam membuat 

copywriting dalam visual konten hingga caption perlu pemahaman mengenai target 

audiens terlebih dahulu agar penggunaan bahasa serta segmentasi lebih sesuai 

kepada target. Penulis menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai segmentasi target 

audiens yaitu anak muda agar penggunaan copywriting dan CTA bisa tersampaikan 

dan dipahami audiens dengan baik.  

Dalam perancangan konten media sosial Instagram Mixue Semarang, penulis 

fokus pada jenis konten informatif dan interaktif. Konten informatif merupakan 

konten yang efektif untuk mendorong audiens agar langsung melakukan aksi 

terhadap konten atau brand tersebut meskipun memiliki nilai engagement atau 

interaktif yang rendah (Lee et al., 2018). Maka konten informatif juga diimbangi 

dengan konten-konten interaktif agar lebih menarik serta dapat menjangkau audiens 

baru. Hasil dari data insights yang diperoleh dari fitur akun Instagram bisnis Mixue 

Semarang menunjukan hasil dari jenis-jenis konten yang diunggah. Dari data-data 

yang diperoleh, terdapat beberapa temuan menarik yang dapat menjadi poin 

penting. Dari konten-konten yang sudah diproduksi dan di-upload ke akun media 

sosial Instagram Mixue Semarang, dapat dilihat bahwa audiens lebih menyukai 

konten-konten yang bersifat informatif, contohnya yaitu konten Instagram Feeds 

Cabang Baru merupakan salah satu konten yang memiliki jangkauan yang cukup 

tinggi dan konten tersebut bersifat informatif. Dapat dikatakan bahwa sifat audiens 

Mixue Semarang, baik followers dan non-followers, belum memiliki tingkat 

interaktif yang tinggi terhadap konten-konten yang ada. Pada konten Instagram 

Feeds Google Review, CTA untuk mengajak audiens berkomentar di kolom komen 

kurang dapat menarik perhatian dan keinginan audiens untuk berinteraksi langsung 

terhadap konten tersebut.  

                                                 
5
 Bowdery, R. (2008). Basics Advertising 01: Copywriting (Vol. 1). AVA Publishing. 
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Dikatakan bahwa penggunaan visual dalam konten media sosial merupakan 

cara yang efektif untuk menjangkau audiens (Gretzel, 2017). Visual dalam konten 

juga membantu audiens untuk lebih memahami pesan dan berinteraksi dengan 

konten tersebut. Dilihat dari hasil data insights, audiens lebih menyukai konten 

yang tidak memiliki terlalu banyak copy on visual, namun audiens lebih menyukai 

konten yang memiliki visual lebih menarik. Contohnya adalah seperti konten 

Instagram Feeds Menu Favorit menunjukan visual menu-menu dan memiliki copy 

on visual lebih sedikit dibanding dengan konten-konten yang memiliki copy on 

visual lebih banyak yaitu konten promo Imlek dan Valentine. Hasil ini juga 

didukung dengan penelitian lainnya yang mengatakan bahwa konten dengan visual 

gambar dapat lebih menarik audiens untuk menjadi responsif terhadap konten 

tersebut (Adegbola et al., 2018). Penggunaan warna kuning dan magenta dalam 

visual konten membantu dalam mendapatkan perhatian audiens karena kedua warna 

itu merupakan warna yang kontras dan cerah. Audiens memberikan perhatian lebih 

kepada warna cerah seperti warna kuning (Rider, 2013). Konten yang dapat 

memiliki hasil jangkauan audiens paling baik adalah konten video, baik konten 

video post dan Reels. Audiens non-followers dapat dijangkau dengan menggunakan 

konten-konten video yang bersifat informatif seperti video toko Mixue dan video 

cara pembuatan menu Mixue memiliki hasil jangkauan kepada audiens yang sangat 

tinggi. Hal ini juga menyesuaikan sistem algoritma dari media sosial Instagram 

sendiri yang lebih memunculkan konten-konten video di halaman homepage 

audiens terlebih dahulu daripada konten static.  

Konten-konten media sosial Instagram Mixue Semarang yang dibuat memiliki 

tujuan untuk memperluas jangkauan audiens agar lebih memiliki perhatian terhadap 

brand Mixue. Konten media sosial yang menggunakan sebuah brand pada konten 

akan berdampak langsung terhadap brand reputation dari brand tersebut (Castillo-

abdul et al., 2022). Maka sangat penting untuk setiap konten media sosial dirancang 

terlebih dahulu dan menentukan tujuan atau objective dari setiap pembuatan konten 

karena dapat berdampak langsung kepada brand itu sendiri. Penulis melakukan 

quality control terhadap semua konten sebelum diunggah ke akun media sosial 

Instagram kepada client agar dapat diperiksa terlebih dahulu semua konten dari 
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visual hingga caption. Selain itu penulis juga memantau serta mengontrol konten-

konten yang telah di-upload di akun Instagram Mixue Semarang. Jika terdapat 

komen dari audiens, maka penulis membantu untuk merespon komen tersebut 

menggunakan akun Instagram Mixue Semarang. 

Temuan menarik yang didapatkan dari hasil perancangan konten media sosial 

Instagram Mixue Semarang adalah seperti pendalaman dalam menggunaan fitur-

fitur pada Instagram. Berdasarkan hasil data insights pada bulan Februari 2022, 

ditemukan bahwa menggunakan fitur Instagram Story lebih efektif dalam 

berkomunikasi dengan followers akun Instagram Mixue Semarang dan kurang 

efektif dalam menjangkau audiens baru. Dapat dilihat dari data yang menunjukan 

rendahnya reach pada konten Instagram Story This or That. Sedangkan konten 

video pada Instagram Feeds dan Instagram Reels memiliki jangkauan atau reach 

yang sangat tinggi meskipun dalam waktu yang singkat. Konten-konten video pada 

Instagram Feeds maupun pada Instagram Reels sangat efektif dalam meningkatkan 

jangkauan atau reach pada akun Instagram Mixue Semarang. Rata-rata jangkauan 

atau reach yang didapatkan dari tiga konten video yaitu 6,157 reach. Sebuah 

penelitian juga mengatakan bahwa Instagram Reels dapat membantu users untuk 

meningkatkan pengikut atau followers dari akun Instagram mereka (Sucipto & 

Yahya, 2022). 

 

4.5 Keterbatasan Produksi 

Selama melakukan tahapan produksi, penulis mengalami hambatan, salah 

satunya yaitu dalam kegiatan produksi sempat terhambat beberapa hari karena 

tingginya kasus Covid-19 di Kota Semarang yang mengakibatkan brief konten atau 

informasi dari client diterima terlambat dari timeline yang sudah disepakati di awal. 

Maka solusi yang dilakukan penulis adalah mempercepat waktu produksi konten 

setelah mendapatkan brief dan menyesuaikan kembali timeline yang ada. Kemudian 

dari designer memproses visual konten dan dari penulis melakukan pengecekan 

sebelum diberikan kepada client. Meskipun periode waktu yang diberikan cukup 

singkat untuk perancangan hingga produksi konten media sosial Instagram Mixue 
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Semarang yaitu hanya dalam bulan Februari 2022, namun jangkauan akun 

Instagram Mixue Semarang mengalami peningkatan hingga 86.3%.  

 


