
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konveksi AHB Bandar Lampung adalah salah satu UMKM yang bergerak 

dibidang industri pakaian jadi yang ada di Bandar Lampung. Konveksi AHB 

Bandar Lampung yang berlokasi jalan Hayam Wuruk Tanjung Karang atau 

tepatnya yang berada di Pasar Tugu ini menyediakan dan memproduksi pesanan 

pakaian jadi seperti : seragam sekolah, kantor, safari, komunitas. Selain itu 

Konveksi AHB Bandar Lampung juga menerima pesanan untuk bordir. 

Pemasaran yang berjalan pada Konveksi AHB Bandar Lampung yaitu masih 

mengandalkan perbincangan antara customer dengan customer yang lainya.  

Strategi promosi yang yang telah dilakukan perlu dikembangkan karena 

jangkauan promosi yang belum terlalu luas dan kurangnya informasi untuk 

kalangan masyarakat. untuk menangani masalah tersebut, maka dibutuhkan 

pengembangan strategi pemasaran untuk memberikan informasi mengenai 

keunggulan-keunggulan dari Konveksi AHB Bandar Lampung (kwalitas, bahan, 

pengerjaan). 

Pemasaran merupakan interaksi antara pribadi atau organisasi untuk 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dalam proses sosial dan 

manajerial agar dapat menciptakan pertukaran nilai dengan orang lain(Kotler & 

Armstrong, 2008). pemasaran merupakan menciptakan sebuah produk atau 

layanan untuk pelanggan. Jika semua berjalan dengan baik maka permintaan akan 

menjadi penjualan untuk mendapatkan keuntungan (Stokes, 2011). 

 E-marketing dibangun dengan menyesuaikan prinsip pemasaran tradisional, 

menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh teknologi dan media 

internet, yang melibatkan penempatan pengguna dari semua keputusan, (Stokes 

Rob, 2011). Dalam membangun E-marketing terdapat 6 langkah dalam menyusun 

strategi yaitu Context, Objektives, Value change, Tactics Evaluation, Metrics, 

Ongoing Optimasation. Taktik dan evaluasi (Tactics Evaluation), salah satu 

strategi penyusun e-marketing yang didalamnya terdapat Sebuah taktik yang 

paling populer disediakan untuk E-marketing seperti E-mail Marketing, Online 

Advertising, affiliate Marketing, SEO, PPC, Sosial Media, ORM and Web. 
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Pemasaran akan dikembangkan dengan mengembangkan pemasaran 

menggunakan web dengan mengadopsikan metode SOSTAC®. SOSTAC®  

merupakan suatu kerangka kerja perencanaan yang cocok untuk e-marketing dan 

dapat di gunakan untuk mengembangkan semua jenis rencana, termasuk rencana 

pemasaran(Chaffey, 2011). Konveksi AHB Bandar Lampung membutuhkan 

solusi pengembangan e-marketing untuk meningkatkan strategi pemasaran agar 

dapat menjangkau masyarakat luas dan untuk membantu Konveksi AHB Bandar 

Lampung semakin berkembang dibidangnya, serta dapat bersaing dengan usaha 

yang sejenis lainnya. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Konveksi AHB Bandar Lampung belum melakukan perencanaan 

pemasaran dalam proses promosi. 

2. Konveksi AHB Bandar Lampung belum memaksimalkan strategi 

pemasaran dengan menggunakan internet. 

 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dibuat 

rumusan masalah, yaitu Bagaimana membuat e-marketing dengan menggunakan 

metode SOSTAC pada Konveksi AHB Bandar Lampung? 

1.4. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka 

penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas masalah strategi e-marketing dan tidak 

membahas transaksi yang akan dilakukan dengan pelanggan. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menerapkan perencanaan pemasaran 

dengan menggunakan e-marketing dengan pendekatan SOSTAC model agar 
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proses pemasaran pada Konveksi AHB Bandar Lampung dapat menjangkau 

masyarakat luas. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini agar Konveksi AHB Bandar Lampung 

memiliki perencanaan pemasaran dengan menerapkan metode SOSTAC  pada e-

marketing mereka.  

 

 

 

 


