
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2016 APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016) 

melakukan survei terhadap Prilaku pengguna internet di Indonesia. Terdapat 34 kategori dari 

hasil survei yang di lakukan oleh APJII, kategori tersebut antara lain adalah aktivitas 

pengguna media sosial, konten pendidikan yang sering di kunjungi, keamanan bertransaksi 

online, keamanan akun media sosial. Jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 132,7 juta 

(%) dari total populasi di Indonesia. Berdasarkan kategori prilaku pengguna internet lebih 

banyak menggunakan internet sebagai tempat menawarkan atau mencari barang dan jasa 

130,8 juta(98,6%) dibanding bertransaksi online 84,2 juta (63,5%). Aktifitas pengguna 

internet mengakses konten komersial atau online shop82,2 juta (62%), bisnis personal yang di 

jalankan menggunakan internet 45,3 juta (34,2%). 

Pengguna internet di provinsi lampung berdasarkan survei APJII adalah 3,71 juta  

(0,028%) dari total seluruh pengguna internet di Indonesia dengan rentang usia 10-24 tahun 

0,68 juta(18,4%)  dan usia 25-34 tahun 0,9 juta (24,4%). Rentang usia yang disebutkan 

sebelumnya merupakan pengguna internet yang potensial dalam mengakses atau 

menggunakan media sosial dalam bertransaksi. Famousa Collections memandang bahwa hal 

tersebut merupakan potensi yang baik dalam memasarkan produk-produk melalui media 

sosial. Famousa Collections merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang penjualan 

busana, khususnya busana untuk wanita . Target pemasaran mereka adalah kalangan wanita 

antara usia 10-34 tahun. Saat ini Famousa Collections menggunakan perangkat media sosial 

BlackBerryMessenger (BBM)  dalam melakukan pemasaran produk. 
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Pemasaran yang dilakukan oleh Famousa Collections menggunakan BBM dilakukan 

dengan cara mengunggah foto produk mereka melalui akun BBM. Daftar kontak yang 

berteman dengan akun BBM  akan menerima broadcast  produk dari Famousa Collections. 

Ketika tertarik terhadap salah satu produk yang di tawarkan, administrator akan menanggapi 

permintaan yang di lakukan oleh konsumen. Setelah transaksi di selesaikan dalam bentuk 

penawaran harga dan penentuan spesifikasi produk yang akan di beli maka konsumen akan 

melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dengan jumlah transaksi pembayaran yang 

harus di penuhi oleh konsumen. 

Keberhasilan  dan  kegagalan periklanan bergantung pada seberapa baik iklan itu 

mampu berkomunikasi dengan informasi keinginan dan sikap orang yang tepat, pada waktu 

yang tepat, dan di biaya yang tepat.  Iklan bertujuan untuk memberikan informasi, membujuk 

atau mengingatkan pelanggan sasaran, iklan dirancang untuk menciptakan kesadaran 

(awarness), minat (interest), keinginan (desire), atau tindakan (action). Iklan yang berhasil 

akan menimbulkan tindakan dari konsumen yaitu berupa pembelian, sebelum terjadinya 

pembelian terdapat tahap-tahap yang disebut Hierarchy of Effect (HOE). Hierarchy-of-effect 

adalah tingkatan pengaruh iklan terhadap konsumen. dalam (Johar, Kumadji and Mawardi, 

2015) 

Menurut (Belch and Belch, 2003), dalam Advertising and Promotions: An Integrated 

Marketing Communications Perspective, hadirnya internet sebagai jaringan komputer 

internasional berdampak pada revolusi digital secara besar yang pada akhirnya turut 

memberikan sumbangan terbesar terhadap perubahan dan perkembangan pada komunikasi 

pemasaran bahkan sampai pada pelaksanaan strategi bisnis dan pemasaran. 

Salah satu pendekatan strategi yang dikenal adalah pendekatan SOSTAC. Melalui 

SOSTAC dapat melihat secara mudah berbagai macam pekerjaan pemasaran untuk produk 

atau jasa dalam konsumen maupun antar bisnis. Meskipun hanya menyediakan rencana 
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gambaran tetapi pemasar telah menunjukkan bahwa SOSTAC mudah untuk diaplikasikan 

baik rencana komunikasi pemasaran keseluruhan atau rencana kampanye komunikasi tunggal 

Namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang belum menggunakan SOSTAC. Analisis 

yang dijalankan hanya kajian SWOT sehingga tidak terlalu spesifik dan masih bersifat makro 

(Prisgunanto, 2006). 

Hal ini juga dibuktikan pada penelusuran awal peneliti pada jurnal yang membahas 

mengenai SOSTAC. Hasil penelitian Citra yang membahas penggunaan analisis SOSTAC 

pada komunikasi rebranding media radio, bahwa metode SOSTAC, dapat menjelaskan dan 

mengevaluasi perusahaan media radia dalam komunikasi pemasarannya sehingga selanjutnya 

dapat melakukan  kegiatan bauran komunikasi pemasaran  dengan baik (Rusdi, 2011) 

Penemuan jurnal ilmiah selanjutnya adalah membahas mengenai Internet Marketing. 

Dalam American Academic & Scholarly Research Journal  5 (3), Peran internet sudah tidak 

dapat dihindarkan dalam dunia komunikasi pemasaran di perusahaan. Salah satunya tools 

Internet Marketing menggunakan situs jejaring sosial sebagai alat komunikasi dengan 

pelanggan (Swidan & Hassaballah, 2013). 

Situs jejaring sosial adalah situs yang memungkinkan dan para pengguna untuk berbagi 

ide, aktifitas, event, dan ketertarikan mereka berbagi kepada orang lain yang berada pada 

situs jejaring sosial yang sama (Belch and Belch, 2003) Didukung pula dengan Menurut 

(Rosenbush, 2005) dalam Journal Of International Business and Economics 11(3). Social 

Networking digunakan untuk mengiklankan produk dan jasa perusahaan sehingga menarik 

perhatian konsumen. Dalam situs jejaring sosial memiliki kemampuan untuk  menciptakan 

hubungan yang baik dengan konsumen sehingga hubungan yang baik dapat terciptanya 

pengulangan konsumen terhadap produk. Serta situs jejaring sosial memiliki kemampuannya 

untuk membentuk jejaring sosial dan pemasaran viral. 
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Famousa Collection awalnya melakukan penjualan dengan menggunakan BBM dan 

konvensional. Hal ini tentu saja belum menunjukkan penjualan yang meningkat dan 

pemasaran yang terbatas pada kalangan tertentu saja. Jika hal ini dibiarkan Famousa tidak 

dapat bersaing dengan pebisnis lainnya. Sehingga usaha akan tutup karena kurangnya inovasi 

dalam penjualan jika dihadapkan dengan zaman dengan penggunaan teknologi internet 

dengan berbagai macam media social yang sudah berkembang saat ini. Untuk itulah Famousa 

Collection ingin menggunakan Strategi e-marketing dengan  pendekatan SOSTAC sebagai 

konsep pemasarannya untuk meningkatkan penjualan di bidang fashion. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1.Bagaimana Menguji penerapan E-marketing menggunakan SOSTAC untuk 

pemasaran Famousa Collection ? 

2.Bagaimana menganalisa penggunaan SOSTAC untuk pemasaran Famousa 

Collection? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.menerapkan pendekatan SOSTAC untuk membangun sistem e-marketing pada 

Famousa Collections. 

2. Mengindentifikasi penggunaan SOSTAC yang akan dianalisa. 

1.4 Batasan Masalah 

Penulisan memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, agar 

pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Batasan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



5 

 

1.Penggunaan SOSTAC dalam penelitian ini berdasarkan customer insight, sizzle, OVP 

(online value proposition), e-campaign initiative schedule, internal resources and 

skills, site visitor profiling. 

2.Objek penelitian dilakukan pada Famousa Collection. 

3.Tidak membahas tentang transaksi penjualan.  

4.Media sosial yang digunakan adalah Instagram dan Facebook. 

5.Analisis media sosial berdasarkan variabel jumlah komentar, likes, dan followers. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.Dapat memberikan kemudahan kepada customer dalam mendapatkan informasi 

tentang produk pakaian yang masih ada di Famousa collection. 

2.Mempermudah Famousa collections dalam memperkenalkan barang pada proses 

pemasaran melalui Sosial Media yang akan dibangun. 

3.Membangun brand image pada segmen pasar yang dituju 

1.6 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan  dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data, analisis, hasil 

penelitian dan pengujian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian. Langkah-langkah yang 

dilakukan mulai dari studi literatur, pengambilan data sampai analisa dan hasil akhir. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang penerapan tahapan SOSTAC. Langkah yang dilakukan Situation 

Analysis, Objective, Strategy, Tactics, Action, Control 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan, saran dan kontribusi penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


