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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sangat pesat. Berbagai 

pihak dituntut untuk beradaptasi dengan hal ini. Diera yang serba digital ini peran 

dari teknologi informasi sudah tidak bisa dilepaskan lagi, kebutuhan akan 

informasi bagi sebuah perusahaan adalah hal yang mutlak. Teknologi informasi 

sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan segala 

aktifitas-aktifitas perusahaan atau masyarakat tersebut. Telah banyak perusahaan-

perusahaan yang menggunakan teknologi sistem informasi yang tentunya akan 

sangat berguna untuk mendukung proses bisnis dalam perusahaan tersebut. 

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sudah sangat dirasakan sekali 

dalam dunia bisnis. 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan bisnis yang sangat penting bagi 

sebuah perusahaan dagang. Kegiatan pemasaran sangat berperan untuk berhasil 

tidak nya sebuah bisnis yang dijalankan. Ada banyak cara untuk melakukan 

pemasaran salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan 

pesatnya perkembangan teknologi informasi pada saat ini, para pebisnis sangat 

leluasa untuk terus mengembangkan bisnis yang mereka jalani apapun jenis bisnis 

nya. Dengan luasnya jangkauan yang dimiliki internet, akan menjadikan hal 

tersebut sebagai keuntungan tersendiri bagi para penggunanya. 

Internet marketing merupakan  salah  satu  tools dalam komunikasi 

pemasaran yang saat ini banyak digunakan sebagai sarana pemasaran dengan 

memanfaatkan social media sebagai media promosi (Lestari, 2015). Diera yang 

serba digital ini konsumen dapat mencari informasi produk ataupun jasa secara 
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lebih luas, semua informasi yang didapat dari internet dapat dipercaya sebagai 

acuan melaui review dari pengguna produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan 

menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan promosi secara luas 

terhadap pelanggan mereka. Banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang 

usaha yang sejenis , membuat pelanggan sulit untuk menentukan pilihan produk 

yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan 

oleh para perusahaan  untuk membedakan produknya yaitu dengan melalui merek 

(brand). 

Rezza Clothing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion 

penyedia barang dan jasa pembuatan kaos, yang dijalankan sejak tahun 2011. 

Rezza Clothing berlokasi di Jalan Panglima Polim No. 37 (Ratulangi) Tanjung 

Karang Barat, Bandar Lampung. Produk dari Rezza Clothing sendiri tidak hanya 

menyediakan kaos polos, tapi ada kaos custom, jaket dan topi. Proses bisnis yang 

terjadi disana yaitu melaui media sosial Facebook dan melakukan penyebaran 

informasi secara konvensional, namun penggunaan media sosial tersebut belum 

memiliki proses pemasaran yang terarah pada proses penyampaian promosi 

kepada masyarakat. 

Berdasarakan penelitian Wahana, Suyanto, dan Amborowati (2014) 

dengan metode menggunakan analisi SWOT, perusahaan menggunakan jejaring 

social untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen dan  penggunaan 

alat media sosial juga dapat digunakan sebagai strategi bisnis secara online untuk 

meningkatkan omzet. 

Pemasaran akan dikembangkan dengan mengembangkan pemasaran 

menggunakan web dengan mengadopsikan metode SOSTAC®. SOSTAC® 
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merupakan suatu kerangka kerja perencanaan yang cocok untuk e-marketing 

dandapat di gunakan untuk mengembangkan semua jenis rencana, termasuk 

rencana pemasaran (Chaffey, 2011). Rezza Clothing membutuhkan solusi 

pengembangan social media marketing untuk meningkatkan strategi pemasaran 

dengan menggunakan pendekatan SOSTAC® agar dapat meningkatkan jumlah 

pembeli dan untuk membantu Rezza Clothing semakin berkembang dibidangnya, 

serta dapat bersaing dengan usaha yang sejenis lainnya. 

Dengan penggunaan bantuan teknologi informasi sangatlah tepat untuk 

membantu proses bisnis yang ada pada sebuah perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengusulkan judul : “Pengembangan Sosial 

Media Marketing Menggunakan SOSTAC Model Untuk Mendukung Strategi 

Pemasaran”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada pada Rezza Clothing adalah : 

1. Bagaimana memodelkan pemasaran pada social media marketing 

untuk meningkatkan strategi pemasaran dengan menggunakan 

SOSTAC model? 

2. Bagaimana mengimplementasikan strategi SOSTAC model yang 

diterapkan pada social media marketing pada proses pemasaran Rezza 

Clothing ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah pada rancangan yang dibahas adalah : 

1. Penlitian ini hanya dibatasi pada proses pemasaran produk melalui 

social media marketing pada Rezza Clothing. 

2. Penelitian ini hanya membahas masalah strategi social media 

marketing. 

3. Penelitian ini tidak sampai membahas pemesanan dan transaksi yang 

akan dilakukan dengan pelanggan. 

4. Penelitian hanya sampai pembuatan web profil bagi perusahaan. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dan pemelitian sebelumnya dapat dilihat dari 

metode pengembangan sistem Waterfall sehingga lebih mudah dirubah jika ada 

tambahan dalam sistem, menggunakan kerangka SOSTAC untuk merumuskan 

strategi social media marketing. Jenis produk yang diproduksi yaitu kaos 

berdesain, topi, jaket, kemeja komunitas serta pembuatan web profil perusahaan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah strategi pemasaran menggunakan Metode 

SOSTAC. 

2. Menerapkan perencanaan pemasaran dengan menggunakan social 

media marketing pada Rezza Clothing agar memiliki perencanaan 

yang terarah. 
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3. Membangun web profile agar pelanggan mampu memperoleh 

informasi tentang perusahaan dan produk lebih cepat dan mudah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk Rezza Clothing adalah agar 

Rezza Clothing memiliki perencanaan pemasaran yang baik dengan 

menerapkan SOSTAC model dan menggunakan social media 

marketing. 

2. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk Pembaca adalah agar 

pembaca memiliki refenrensi penelitian untuk selanjutnya 

dikembangkan menggunakan sistem dan metode lain. 


