ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

PERANCANGAN BOT INSTAGRAM UNTUK MENDUKUNG MARKETING
DAN MENINGKATKAN TRAFFIC VISITOR AKUN INSTAGRAM
UMKM DIT DIT THAI TEA MENGGUNAKAN IMACROS
Ryan Putranda Kristianto
1) Fakultas

Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : ryanputrandak@amikom.ac.id

Abstrak
Dit Dit Thai Tea adalah sebuah UMKM di Yogyakarta yang berlokasi di Jln Kanigoro, Paingan,
Maguwoharjo, Sleman. Sesuai namanya, UMKM ini memproduksi minuman dingin Thai Tea dengan
berbagai rasa varian. Tingginya persaingan pada produk minuman ini membuat pemilik harus kreatif
dalam memasarkan produknya, salah satunya adalah dengan melakukan Digital Marketing lewat Sosial
Media Instagram. Instagram adalah sosial media yang paling populer saat ini selain Facebook dan Twitter,
berbisnis lewat Instagram adalah merupakan ide yang kreatif dalam mengenalkan produk bisnisnya ke
masyarakat luas. Namun tidak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial Instagram untuk keperluan bisnis
juga harus membutuhkan beberapa teknik dan strategi agar channel atau page akunnya tidak tenggelam dan
terus menjangkau masyarakat luas sehingga dapat mengenal apa itu Dit Dit Thai Tea. Hal inilah yang
menjadi salah satu permasalahan pemilik Dit Dit Thai Tea. Penulis sendiri mengusulkan menggunakan
Teknik dan strategi untuk mengembangkan akun sosial media Instagram Dit Dit Thai Tea dengan
merancang sebuah program Bot Instagram menggunakan IMacros yang dapat melakukan action : Auto
Like, Auto Komen dan Auto Follow. Dari perancangan dan pelatihan program Bot Instagram ini,
diharapkan akun sosial media Instagram Dit Dit Thai Tea dapat terus berkembang dan tepat sasaran.
Kata kunci: Dit Dit Thai Tea, Imacros, UMKM Yogyakarta, Bot Instagram
1. PENDAHULUAN

bagus, karena dengan cara ini jangkauan pemasaran
akan lebih luas.

Dit Dit Thai Tea adalah sebuah UMKM
Yogyakarta yang berlokasi di Paingan Krodan,
Maguwoharjo, Sleman.
UMKM tersebut
menawarkan barang konsumsi minuman dingin
Thai Tea dengan berbagai varian rasa.

Oleh karena itu diperlukan sebuah teknik untuk
dapat membuat dan mengoptimalkan penggunaan
Instagram sendiri sebagai media bisnis. UMKM
Dit Dit Thai Tea memiliki akun Instagram yang
digunakan sebagai media bisnis yang berguna
untuk memposting postingan aktifitas bisnis Dit Dit
Thai Tea, namun akun Instagram tersebut belum
mampu digunakan secara optimal dan maksimal
sebagai media Digital Marketing dan menjangkau
masyarakat luas.

UMKM tersebut telah berjalan dimulai tanggal 20
Januari 2019 dan telah memiliki akun instagram
yang
digunakan
sebagai
media
sharing
dokumentasi seputar selama Dit Dit Thai Tea
beroperasi. Dapat dikatakan UMKM ini baru buka
oleh karena itu diperlukan teknik pemasaran atau
marketing yang bagus. Salah satunya adalah
dengan menggunakan Digital Marketing berbasis
Sosial Media, yaitu dengan memposting aktifitas
bisnis UMKM tersebut ke Instagram.

Penulis mengusulkan untuk membuat sebuah
program Bot Instagram yang dikhususkan untuk
UMKM Dit Dit Thai Tea dimana program Bot
tersebut dapat memberikan action berupa : Auto
Follow, Auto Komentar dan Auto Like.

Di Instagram sendiri tidak serta merta postingan
yang dibuat oleh admin akan langsung membuat
banyak pengguna Instagram lainnya tahu apa itu
Dit Dit Thai Tea dan dimana Dit Dit Thai Tea,
padahal salah satu cara memposting aktifitas bisnis
UMKM tersebut ke Instagram adalah merupakan
teknik Digital Marketing yang bisa dikatakan

Penulis mengusulkan untuk membuat 3 action
tersebut seperti Auto Follow, dengan membuat fitur
Auto Follow pada Bot Instagram tersebut, akan
membuat Instagram Dit Dit Thai Tea menjadi lebih
banyak yang diikuti, dengan ini jangkauan
pemasaran menjadi lebih luas.
Fitur Auto
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Komentar akan membuat Instagram Dit Dit Thai
Tea mampu melakukan action berupa memberikan
komentar ke pengikut maupun yang diikuti akun
Instagram Dit Dit Thai Tea.
Sedangkan Fitur Auto Like sendiri akan
memberikan action berupa Like postingan status
dari akun yang diikuti Instagram Dit Dit Thai Tea
agar membuat kesan lebih hidup pada akun ini.
Penulis sendiri akan membuat program Bot ini
menggunakan sebuah ekstensi Google Chrome
yang bernama IMacros..
IMacros
IMacros adalah sebuah aplikasi ekstensi browser
yang dilaunching pada tahun 2001 oleh IOpus,
yang digunakan untuk membuat program aplikasi
Bot.
Umumnya aplikasi ekstensi ini dapat
dijalankan pada Google Chrome, UC Browser,
Internet Explorer dan Firefox [1].

Gambar 1. Halaman Akun Instagram Dit Dit Thai
Tea

Error – Pengaplikasian Source code Program Bot.
Proses tahapan Trial Error menyesuaikan web
instagram
yang
penulis
implementasikan,
umumnya waktu perancangan cukup memakan
lama pada tahapan ini, apabila trial error masih
ditemukan bug, biasanya penulis kembali ke
tahapan recording the action atau cukup di tahapan
edit source code.

Ekstensi ini umumnya digunakan untuk melakukan
rekaman aksi apa saja yang dilakukan oleh usernya
pada halaman webnya dan dapat mengulang dan
mengulang kembali semau user (di ranah ilmu
komputer disebut perulangan atau looping), seperti
: membuka halaman web, melakukan login,
melakukan download atau upload file, melakukan
input data ke web form, melakukan web testing dan
lain – lain [4].

Gambar 2 menunjukkan skema tahapan – tahapan
perancangan aplikasi bot yang dikembangkan oleh
penulis yaitu bot komen otomatis, bot like otomatis
dan bot follow otomatis.

IMacros sendiri dalam prakteknya sering digunakan
pada pengujian aplikasi perangkat lunak berbasis
web dan dapat digabung dengan bahasa
pemrograman lain seperti Javascript dan VBScript
[5]. Selain itu IMacros juga dapat digunakan
sebagai tools web extractor [2][3].

Tahapan – tahapan tersebut sifatnya spiral dan
berulang – ulang terus menerus supaya mencapai
ekspektasi dari programmer, terlebih juga tahapan
recording the action, edit the source code dan trial
error.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam praktek dan kerjanya sendiri, IMacros juga
mempertimbangkan keyword – keyword yang
digunakan sebagai indikator atau kunci action,
misalkan “Suka” pada setelan pengaturan Instagram
dengan menggunakan bahasa Indonesia di fitur
Like postingan teman, apabila di source code kita
menggunakan “Like”, maka dapat dipastikan
source code tersebut akan error, karena atribut
“Suka” tidak ditemukan.

Dalam pelaksanaanya, penulis membuat dan
merancang aplikasi botnet menggunakan program
ekstensi Google Chrome yang bernama IMacros,
program tersebut nantinya ditujukan pada owner
Dit Dit Thai Tea, agar dapat mengembangkan
marketing usahanya di dunia digital.
Tujuan dari marketing ini sendiri sebenarnya,
supaya permintaan produksi Thai Tea tidak hanya
dari offline saja (masyarakat sekitar), namun juga
dari online (masyarakat luar dan masyarakat kota
lain).
Perancangan aplikasi bot dengan
menggunakan IMacros sendiri meliputi tahapan :
Recording the action – Edit Source Code - Trial

Berikut penjelasan dari tiap – tiap tahapan yang
ditunjukkan pada gambar ke 4.
Recording the Action
Tahapan ini akan merekam aksi – aksi apapun yang
penulis lakukan seperti mengklik tombol, membuka
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sebuah halaman web dan lain – lainnya. Semua
aksi tersebut akan diinterpretasikan ke dalam
source code secara otomatis oleh IMacros, source
code ini agar siap owner Dit Dit Thai Tea gunakan
nantinya, perlu sedikit penyesuaian dan perubahan.

Implementasi Bot
Setelah tahapan proses trial error code berhasil,
maka program tersebut dapat digunakan oleh owner
Dit Dit Thai Tea untuk di implementasikan sebagai
digitial marketing akun instagramnya.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Fungsionalitas Program Bot
Untuk memastikan perancangan program bot
berhasil, maka dilakukan pengujian fitur – fitur
program meliputi : fitur program like otomatis, fitur
program komen otomatis dan fitur program follow
otomatis, berikut adalah hasil pengujian
fungsionalitas program bot Instagram Dit Dit Thai
Tea :
Table 1. Hasil Pengujian Fungsionalitas
Program Bot
No

Gambar 2. Flow Proses Perancangan Bot Instagram

1

Fitur program like otomatis

2

Fitur
program
otomatis
Fitur
program
otomatis

3

Editing the Source Code
Tahapan ini adalah tahapan ke-2 setelah recording
the action, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa source code yang digenerate
oleh IMacros secara otomatis tidak langsung dapat
dipakai begitu saja, namun diperlukan penyesuaian
dan perubahan sedikit. Perubahan umum yang
dilakukan adalah menghapus perintah untuk
membuka halaman web tersebut pada awal source
code. Perintah tersebut oleh penulis dihapus,
sehingga ketika nantinya owner Dit Dit Thai Tea
melakukan random bot tersebut secara terus
menerus sebanyak n, misal 30 kali, setiap awal
mengulang program source code tidak perlu untuk
membuka web yang dituju secara terus menerus.

Fungsionalitas Program

Status
pengujian

Berhasil
bekerja
komen Berhasil
bekerja
follow Berhasil
bekerja

Berikut tampilan program bot saat bekerja yang
ditunjukkan dengan gambar 3, 4 dan 5. Gambar 3
merupakan proses saat melakukan follow user
secara otomatis dan acak random.

Trial Error Code Bot
Setelah editing source code selesai, penulis
melakukan trial error code bot instagram tersebut
dengan beberapa kali pengujian, jika pengujian
running 1 kali berhasil, maka pengujiannya
ditingkatkan menjadi running 30 kali, jika belum
sesuai maka tahapan tersebut dapat kembali ke
editing source code atau bahkan recording the
action

Gambar 3. Tampilan saat program melakukan
proses follow user secara otomatis
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Dari ujicoba tersebut dinilai bahwa aplikasi
program bot yang dikembangkan dengan
menggunakan IMacros berhasil diterapkan sebagai
media promosi dan digital marketing produk Dit
Dit Thai Tea.
Selain melakukan pengembangan program, penulis
juga melakukan pelatihan kepada owner Dit Dit
Thai Tea agar supaya ketika melakukan comment
otomatis, teks yang ditampilkan haruslah
mengandung kata – kata promosi namun tetap
dalam etika dan sopan santun ketika bersosial
media, contohnya :

Gambar 4. Tampilan saat program melakukan
proses like postingan user secara otomatis

1. Siang Kak, pagi ini enaknya minum Dit Dit
Thai Tea rasa original nih, cap cus pesen
yukkkk…
2. Mo yg seger2, yuk cus pesen Dit Dit Thai Tea,
ada varian rasa baru loch..
3. Nice foto kak, yuk cobain Dit Dit Thai Tea, ada
original dan rasa coffemilktea nich…
Pengolahan – pengolahan kata – kata promosi
tersebut juga perlu dilakukan agar supaya
permintaan pemesanaan Dit Dit Thai Tea secara
online terus meningkat.

Gambar 5. Tampilan saat program melakukan
proses komen promosi ke user secara otomatis

Tidak hanya itu, penulis juga mengusulkan kepada
owner Dit Dit Thai Tea untuk memberikan harga
promosi kepada pembeli dengan melakukan
postingan foto di akun Instagram Dit Dit Thai Tea.

Gambar 4 merupakan proses saat melakukan like
postingan foto user secara otomatis dan yang
terakhir gambar 5 merupakan proses saat
melakukan comment promosi ke user secara
otomatis.

Promosi harga yang dilakukan sebaiknya dibawah
harga rata – rata pemasaran Thai Tea yang umum
berlaku di pasaran. Thai Tea sendiri sering dihargai
rata – rata Rp 10.000,- hingga Rp 13.000,- per
wadahnya, namun promosi harga yang dilakukan
juga jangan sampai drop dan banting harga agar
tidak rugi, seperti ditunjukkan pada gambar 7 dan
8.

Penulis juga melakukan ujicoba kepada user
mengenai tanggapan yang dilakukan komen
postingan secara acak, berikut contohnya :

Setelah dilakukan pelatihan kepada owner Dit Dit
Thai Tea, maka owner tersebut akan meneruskan
pelatihan kepada karyawannya seperti yang
ditunjukkan oleh gambar 9 dan 10.
Sehingga aktifitas promosi digital marketing dapat
dilakukan oleh 2 orag=ng yaitu owner dan
karyawannya, sehingga akun instagram Dit Dit
Thai Tea akan terus menarik pelanggan untuk
melakukan permintaan pemesanan produk Dit Dit
Thai Tea
Gambar 6. Tampilan respon user berdasarkan
ujicoba program bot Instagram pada akun Dit
Dit Thai Tea
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Gambar 7. Promosi yang Dilakukan oleh Dit Dit
Thai Tea atas Usulan Penulis dengan
Melakukan Promosi Harga

Gambar 9. Promosi yang Dilakukan oleh Dit Dit
Thai Tea atas Usulan Penulis dengan
Melakukan Promosi Harga

Gambar 8. Salah 1 Promosi Marketing Beli 2 Gratis
1 yang Dilakukan Dit Dit Thai Tea
Gambar 10. Booth Dit Dit Thai Tea
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan pengabdian masyarakat yang telah
penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan
bahwa :
1) Program bot instagram komen otomatis, follow
otomatis
dan
like
otomatis
berhasil
dikembangkan dan dirancang menggunakan
ekstensi browser IMacros
2) Program bot instagram IMacros berhasil
membantu owner Dit Dit Thai Tea dalam
membantu mempromosikan usaha Thai Teanya.

.
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