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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

      Kabupaten Pringsewu khususnya di daerah sekitar Pasar Gading Rejo terdapat 

home industri yang bergerak dibidang pembuatan roster atau disebut fentilasi 

ruangan. Saat ini kemajuan teknologi informasi berada pada tingkat 

perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam hal pertukaran informasi. 

Informasi sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting  dalam 

memenangkan persaingan di dunia bisnis. Pesatnya persaingan dan perkembangan 

teknologi merupakan kebutuhan yang akan memicu suatu perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan 

dunia usaha. Hal ini tentu saja juga membuat para pelaku bisnis dan perusahaan 

ingin terus berkembang sesuai perkembangan zaman. 

Perkembangan tekonologi informasi yang semakin pesat membuat segala 

sesuatu yang dilakukan setiap orang menjadi mudah dan efisien. Kemudahan 

teknologi tentunya akan membawa keuntungan dan dampak positif bila 

dimanfaatkan dengan baik dan positif tentunya.  

      Perkembangan teknologi secara langsung dan tidak langsung dapat 

mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan produktivitas perusahaan, seperti 

menjual produk di internet/social media, memasarkan suatu produk baik barang 

atau jasa melalui media internet yang juga sering kita kenal sebagai internet 

marketing. Sistem marketing ini sama seperti  pemasaran secara langsung atau 
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tradisional tetapi pemasaran internet marketing menggunakan perantara media 

internet/online. 

     Tidak dapat dipungkiri bahwasanya saat ini teknologi internet terus 

berkembang dan sudah dikenal oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari untuk 

kebutuhan memperoleh akses teknologi informasi, mencari informasi yang 

diutuhkan, bermain game, atau untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah 

dalam bisnis seseorang ataupun perusahaan.  

     Strategi pemasaran melalui internet dapat mempengaruhi perkembangan, 

produktivitas dan keputusan dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Selain 

itu pengembangan bisnis dan pemasaran suatu perusahaan dapat lebih dirasakan 

manfaatnya secara efektif, efisien dan produktif baik dari segi perusahaan maupun 

konsumen. Juga dengan adanya internet marketing diharapkan dapat menekan dan 

menghemat biaya pengeluaran dan marketing pada perusahaan. 

     Saat ini juga hampir semua perusahaan berlomba-lomba membangun dan 

menerapkan sistem E-marketing yang dibangun serta dibuat semenarik mungkin 

bagi minat dan ketertarikan konsumen. Disamping itu E-marketing yang dibangun 

bukan hanya  berbasis media website saja, media sosial saat ini memiliki peran 

yang sangat penting dalam internet marketing, seperti facebook, twitter, dan 

instagram yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat dan sebagai 

alternatif untuk bisa lebih menjalin relasi juga pemasaran yang lebih luas.  

     Mitra Griya Consultan merupakan unit usaha yang bergerak dibidang 

penjualan roster. Untuk aktivitas promosi, pemasaran, dan relasi pihak Mitra 
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Griya Consultan menggunakan media sosial salah satunya instagram. Namun 

dalam pelaksanaannya pihak Mitra Griya Consultas belum menggunakan metode 

yang pas dalam penerapan pemasaran E-Marketing untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk lebih lanjut 

meneliti tentang strategi pemasaran yang dilakukan dengan pendekatan SOSTAC. 

Pendekatan SOSTAC dikenalkan oleh salah satu ahli pemasaran yaitu P.R Smith. 

SOSTAC singkatan dari, Situation Analysis, Objective, Strategy, Tactic, Action 

dan Control. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut untuk 

meneliti pemasaran yang dilakukan pihak Mitra Griya Consultan dengan 

pendekatan SOSTAC. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diselesaikan adalah:  

1. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Mitra Griya Consultan 

berdasarkan analisis SOSTAC? 

2. Bagaimana rekomendasi yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan hasil 

pemasaran di Mitra Griya Consultan ? 

1.3 Batasan Masalah 

      Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis strategi yang dibuat hanya pada sistem E-Marketing. 

2. Media Marketing yang dianalisis hanya media media Instagram. 

3. Tidak membahas tentang transaksi penjualan 
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4. Analisis media sosial berdasarkan variabel jumlah komentar, likes, dan 

followers. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan pertanyaan-

pertanyaan peneliti, antara lain:  

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi pemasaran yang dilakukan Mitra 

Griya Consultan berdasarkan analisis SOSTAC? 

2. Untuk mendapatkan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk 

memaksimalkan hasil pemasaran di Mitra Griya Consultan ? 

1.5 Manfaat Penelitian 

     Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti : 

a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan 

sumbangan pemikiran tentang analisis strategi pemasaran roster pada 

Mitra Griya Consultan. 

b. Manfaat bagi peneliti dapat menganalisis suatu permasalahan sistem 

yang lama sehingga peneliti bisa memberikan sumbangsih agar dapat 

berguna bagi Mitra Griya Consultan. 

2. Bagi Perusahaan : 

Dapat membantu pihak perusahaan dalam analisa strategi pemasaran agar 

lebih bisa kompetitif yaitu pada usaha Mitra Griya Consultan. 
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3. Bagi Perguruan Tinggi : 

Dapat digunakan sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan pada dunia 

kerja serta dapat memotivasi untuk melakukan penelitian berikutnya, baik 

untuk permasalahan serupa maupun permasalahan lainnya. 

 

 

 

 


