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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era sekarang ini tak bisa dipungkiri bahwa teknologi 

telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk menyelesaikan 

pekerjaannya sehingga masyarakat dapat menjadi sangat kreatif 

dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi dengan 

membuat karya-karya baru tak terkecuali dalam berkomunikasi. 

Munculnya alat komunikasi seperti smartphone memudahkan kita 

dalam berkomunikasi dan berbagi informasi dengan siapa saja dan 

dimana saja. Aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone dapat 

dimanfaatkan sebagai media untuk bertukar informasi dan 

berkomunikasi. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan dalam 

melakukan komunikasi pemasaran. 

Semakin berkembangnya media jejaring sosial dikalangan 

masyarakat saat ini, semakin memudahkan aktifitas pengguna nya 

dalam memenuhi segala kebutuhan aktifitas dalam hidup, mulai 

dari transaksi online, reservasi online, order online dan toko online 

atau online shop. 

Saat ini berbisnis tidak hanya dapat di lakukan secara 

tradisonal, alias langsung membuka lapak usaha atau buka toko. 

Namun berbisnis juga dapat dilakukan dengan cara online dengan 

memanfaatkan sosial media. Berbisnis secara online dapat 

mempromosikan bisnisnya secara lebih luas dan mudah. Pada masa 
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sekarang ini jutaan orang setiap harinya mengakses sosial media 

termasuk instagram. 

Diketahui Instagram merupakan media sosial dengan jumlah 

pengguna terbanyak ke 4 di dunia setelah India, Amerika Serikat 

dan Brasil. Instagram merupakan platform jejaring sosial yang 

digunakan untuk berbagi foto dan video yang dapat memasarkann 

produk bisnis. Diketahui pula jumlah total pengguna media sosial 

ini mencapai angka 93 juta pada juli 2021.  

Saat ini instagram tidak hanya digunakan sebagai sarana 

pemuas kebutuhan hiburan saja, selain menjadi media sosial yang 

banyak diminati, Instagram juga merupakan media sosial yang 

mempunyai peluang besar dalam kegiatan bisnis. Instagram 

memiliki peran dalam proses transformasi strategi pemasaran 

digital pelaku bisnis. Berbagai fitur yang dimiliki instagram bisa 

dimanfaatkan untuk mempromosikan produk yang akan dijualnya 

sehingga siapa saja dapat melihat produk yang akan dipasarkan dan 

konsumen tidak harus bersusah payah dalam berbelanja, 

dikarenakan adanya aplikasi yang sangat canggih berupa aplikasi 

isntagram. 

Para pelaku bisnis memerlukan media pemasaran yang 

efektif dengan tujuan memperluas pangsa pasarnya. Media sosial 

sebagai alat pemasaran tentunya berkaitan dengan komunikasi 

pemasaran. Dalam komunikasi pemasaran terdapat bauran 

pemasaran, salah satunya adalah promosi. Alasan utama seseorang 

melakukan promosi adalah agar produk yang dipasarkan semakin 
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dikenal banyak orang. Setelah produk banyak dikenal orang, maka 

hasil penjualan juga meningkat. Hal utama dalam promosi adalah 

membuat pesan yang persuasif yang efektif untuk menarik 

perhatian konsumen. Strategi pesan yang efektif adalah suatu pesan 

yang dapat menyampaikan tujuan promosi. 

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya teknologi dan 

informasi, karena mereka bisa berkarya lebih kreatif lagi dengan 

memanfaatkan teknologi, dengan begitu masyarakat dapat 

membuat karya seperti VLOG (video blok) yang nantinya bisa 

diunggah di youtube, dan juga instagram dimana aplikasi ini tidak 

hanya dapat memposting video melainkan juga dapat memposting 

foto hingga sebagian masyarakat yang ingin mempromosikan hasil 

jualan atau usahanya bisa dengan mudah melalui akun instagram 

tersebut. 

Selain media sosial intagram sebagai salah satu sarana dalam 

melakukan promosi penjualan yang mudah dan efektif, instagram 

juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar, salah satunya 

adalah pemasar atau pelapak tidak usah mengeluarkan uang untuk 

biaya promosi produk mereka, dengan begitu pemasar bisa 

melakukan promosi sepuasnya agar produk mereka bisa menguasai 

pasar, selain itu instagram juga mengalami pembaharuan yang 

menurut saya sangat bagus sekalih, pembaharuanya adalah 

instagram bisa disetting oleh pemakai yang ingin melakukan 

sebuah promosi atau penjualan produk di instagram tersebut. 

Dengan begitu sesudah disetting maka instagram dengan 
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sendirinya akan memasarkan produk pelapak yang sudah 

mensetting dipengaturan instagram tadi. Maka dengan itu 

instagram adalah sarana yang tepat untuk melakukan promosi, 

karena selain pelapak melakukan promosi sendiri diinstagram 

pelapak juga bisa melakukan promosi yang secara otomatis 

dilakukan oleh user instagram dengan catatan pelapak sudah 

mensetting pengaturan akun instagram mereka ke akun penjualan. 

(Kurniawan, 2017) 

Kehadiran Internet tidak saja telah mengubah cara-cara 

perusahaan dalam merancang dan melaksanakan strategi bisnis dan 

pemasaran juga memengaruhi program komunikasi pemasaran 

mereka. (Morissan, 2019). Berkat adanya internet, kini siapa saja 

yang memiliki perangkat untuk terhubung  ke internet (baik itu 

melalui komputer, smartphone maupun perangkat sejenisnya) 

dapat menjadi bagian dari jaringan komunikasi dunia. 

Sekarang ini sering kita jumpai cara pemasaran yang tidak 

etis, curang dan tidak profesional. Kiranya perlu dikaji bagaimana 

akhlak kita dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Atau lebih 

khusus lagi akhlak dalam pemasaran kepada masyarakat dari sudut 

pandang Islam. Kegiatan pemasaran seharusnya dikembalikan pada 

karakteristik yang sebenarnya, yakni religius, beretika, realistis dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah yang dinamakan 

pemasaran syariah dan inilah konsep terbaik pemasaran untuk hari 

ini dan masa depan. 
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Islam memberikan suatu sintesis dan rencana yang dapat 

direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan 

tidak lain daripada memanfaatkan karunia Allah secara sistematik 

untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah dalam arti 

yang lebih luas, perencanaan menyangkut persiapan menyusun 

rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. 

Toko Nazwa hijab kendari senantiasa menghadirkan produk 

yang berkualitas, yang dimana dalam proses produksi dan 

distribusinya menerapkan nilai-nilai Islam, budaya perusahaan 

tentulah harus berdasarkan nilai-nilai Islami, dengan 

operasisonalnya harus mengimplementasikan prinsip-prinsip 

syariah. 

Keinginan penulis dalam membahas masalah ini karena 

penulis ingin mengetahui apa saja strategi-startegi yang dijalankan 

oleh suatu usaha dalam memasarkan produknya hal tersebut dapat 

terjadi kepada siapapun dan dimanapun sehingga masyarakat dapat 

terinspirasi untuk mengembangkan suatu usaha. 

Berdasarkan uraian singkat terkait strategi pemasaran yang 

terdapat di Toko Nazwa Hijab Kendari, akhirnya penulis 

mengangkatnya menjadi permasalahan yang menarik. Dengan 

permasalahan tersebut penulis mengambil judul “Strategi 

Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram (Studi pada Toko 

Pakaian Nazwa Hijab Kendari)” 
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1.2. Fokus Penelitian 

Bedasarkan latar belakang diatas, serta untuk memudahkan 

perolehan, pengkajian dan penyajian data, maka peneliti memilih 

fokus pada penelitian ini mengenai “Strategi Pemasaran Melalui 

Media Sosial Instagram”. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dilihat dari pokok permasalahan yang terdapat pada latar 

belakang diatas, maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat 

disajikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

Beberapa permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut 

: 

1. Bagaimana Strategi Pemasaran yang dilakukan Nazwa Hijab 

dalam Memasarkan Produk Melalui Media Instagram 

2. Bagaiaman Proses Pemasaran Nazwa Hijab dalam Perspektif 

Islam 

3. Apa saja Faktor-Faktor pendukung dan Penghambat yang 

Mempengaruhi Pemasaran melalui Media Sosial Instagram 

1.4.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui Strategi Pemasaran yang dilakukan Nazwa Hijab 

dalam Memasarkan Produk Melalui Media Instagram 

2. Mengetahui Proses Pemasaran Nazwa Hijab dalam Perspektif 

Islam 
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3. Mengetahui Faktor-Faktor pendukung dan Penghambat yang 

Mempengaruhi Pemasaran melalui Media Sosial Instagram 

1.5.Manfaat Penelitian 

Bedasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai diatas, maka 

penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian yaitu : 

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat dijadikan 

pengalaman dan wawasan bagi peneliti terhadap analisis 

“Strategi Pemasaran dalam Memanfaatkan Instagram Sebagai 

Media Komunikasi” 

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat 

mengembangkan ilmu serta dapat mempraktekkan sesuai yang 

telah penulis peroleh. 

3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pencerahan dan suatu bentuk solusi yang muncul terhadap 

masalah yang ada, sehingga dapat mengetahui Strategi 

pemasaran dalam memanfaatkan instagram sebagai media 

komunikasi. 

4. Sebagai salah satu bentuk bacaan dan sumber informasi bagi 

teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

1.6.Definisi Operasional 

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari 

kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai 
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dengan judul penelitian ini, ada beberapa pengertian yang 

dikemukakan, yakni: 

1.6.1. Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam 

pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus 

memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai 

pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. 

Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di 

butuhkan untuk mencapaian visi dan misi yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran 

atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka 

panjang. 

1.6.2. Pemasaran 

Pemasaran  (Marketing) adalah proses penyususnan 

komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran 

dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses 

dalam pememenuhan kebutuhan dan keinginan. 

1.6.3. Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan 

satu sama lain yang penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan 

berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan 
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sosial media perusahaan dapat menjangkau target pasar, media 

sosial memungkinkan untuk menyebarkan konten produk atau 

jasa ke para konsumen. 

1.6.4. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video 

yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil 

video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram 

sendiri. Oleh karena itu Instagram juga dapat dimanfaatkan 

sebagai media pemasaran karena dengan adanya promosi 

penjualan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk 

mempromosikan produknya melalui aplikasi instaram yang 

dapat langsung dilihat oleh orang lain. 

1.7.Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah jalannya penganalisaan dan membantu 

penulis dalam merumuskan kesimpulan maka perlu adanya 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan 

permasalahan-permasalahan secara ringkas yang meliputi : latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian, landasan teori yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian, dan kerangka fikir. 

Bab III akan diuraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik 

keabsahan data. 

Bab IV yaitu hasil peneltiian dan pembahasan ini membahas 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta 

hasil pembahasan. 

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan, 

saran-saran penulis dan limitasi penelitian. 

Bagian akhir dalam lampiran penulisan penelitian ini ialah 

bagian yang berisi tentang daftar pustaka, pedoman wawancara, 

pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. 

 


