
PADUAN WAWANCARA 

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN YANKEIZ.COM 

DALAM MENUMBUHKAN MINAT DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN 

MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENGIKLANAN 

(Studi Kasus pada Yankeiz.com di Facebook dan Twitter) 

 

 

I. Identitas Informan 

A. Nama   : 

B. Umur   : 

C. Jenis Kelamin  : 

D. Agama   : 

E. Status   : 

II. Strategi Komunikasi Pemasaran Yankeiz.com dalam Menumbuhkan 

Minat dan Kepercayaan Konsumen melalui Media Sosial sebagai 

Sarana Pengiklanan. 

1. Menurut anda, apakah strategi komunikasi pemasaran itu? 

2. Komunikasi Pemasaran melalui media sosial termasuk dalam  

proses komunikasi sekunder karena menggunakan saluran media 

dalam penyampaian pesan nya. Menurut anda lebih efektif 

berkomunikasi secara langsung atau menggunakan perantara media 

dalam berkomunikasi dengan konsumen? 



3. Strategi komunikasi apakah yang anda lakukan dalam memasarkan 

produk yang anda jual secara online? 

4. Dalam strategi komunikasi pemasraan ada beberapa komponen 

yang diantaranya adalah periklanan, promosi penjualan, hubungan 

dengan publisitas, penjualan personal, dan pemasaran langsung. 

Dari beberapa komponen tersebut, apakah tindakan konkret yang 

anda lakukan? 

5. Seberapa penting komunikasi pemasaran dalam bisnis online anda? 

Jelaskan! 

6. Hambatan apa yang anda alami daam mengkomunikasikan pesan 

pemasaran anda kepada calon konsumen? 

7. Mengapa anda memilih media sosial facebook dan twitter sebagai 

place dalam anda memasarkan produk?  

8. Apakah peran facebook dalam strategi komunikasi pemasaran 

anda? 

9. Apakah peran twitter dalam strategi komunikasi pemasaran anda? 

10. Bagaimanakah cara anda mengkomunikasikan pesan dari iklan 

yang anda tampilkan melalui media sosial yang anda gunakan? 

11. Ceritakan bagaimana sejarah berdirinya Yankeiz.com? 

12. Bagaimana struktur kepengurusan yankeiz.com? 

13. Mengapa anda memilih barang blackmarket untuk anda pasarkan? 

14. Mengenai banyaknya konsumen yang anda dapatkan,apakah yang 

anda lakukan untuk mendapatkan konsumen tersebut? 



15. Dalam menumbuhkan minat konsumen, apa dan bagaimanakah 

cara anda melakukannya? 

16. Hambatan apa yang anda temukan dalam menumbuhkan minat 

konsumen? 

17. Mengenai kepercayaan, bagaimanakah cara anda membangun 

kepercayan konsumen  tersebut? 

18. Hambatan apa saja yang anda dapatkan dalam menjaga 

kepercayaan konsumen anda? 

19. Bagaimanakah alur/proses yang yankeiz.com terapkan dalam 

melakukan transaksi e-commerce kepada konsumen? 

20. Bagaimanakah bentuk iklan yang digunakan yankeiz.com melalui 

media sosial yang digunakan? 

21. Mengenai pengiklanan yang anda lakukan melalui media sosial, 

setiap media sosial memiliki kebijakan privasi bagi setiap 

penggunanya. Antisipasi apakah yang anda lakukan agar akun anda 

aman dari pemblokiran akun? 

22.  Apakah fungsi iklan anda dalam media sosial yang anda gunakan? 

23. Apakah feedback yang anda rasakan setelah menggunakan media 

sosial sebagai sarana pengiklanan bisnis online anda? 

24. Bagaimanakah tanggapan konsumen mengenai bisnis online 

yankeiz.com setelah mereka melakukan transaksi e-commerce 

untuk memesan barang yang dibutuhkan konsumen tersebut? 


