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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang pesat pada abad 21 

ini. Everett M. Roggers (1986:12) dalam bukunya Communication 

Technology; The New Media in Society mengemukakan tentang empat era 

komunikasi yang dialami oleh manusia, yaitu era tulis, era media cetak, era 

media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. 

Saat ini manusia sedang menjalani era keempat, yaitu Era Komunikasi 

Interaktif, dimana hal tersebut ditandai dengan lahirnya beragam media baru 

yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, ruang lebih luas untuk 

berkomunikasi secara aktif tanpa batasan jarak menjadi kelebihannya. Media 

baru ini dikenal dengan media sosial. Sebut saja Facebook sebagi platfrom 

jejaring sosial, Blog sebagai rumah berisi segala macam content pribadi atau 

Website sebagai alat promosi, sebagai alat pemasaran dan sebagai alat 

komunikasi serta masih banyak jenis media sosial lainnya. 

Tak hanya masyarakat biasa, perusahaan pun juga telah banyak 

menggunakan internet untuk berbisnis online. Hal ini dikarenakan banyaknya 

keuntungan yang didapat. Misalnya saja kemudahan untuk mendapatkan calon 

konsumen dari luar karena pasar yang sangat luas. Hal ini dibuktikan dari 

jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 63 juta jiwa dimana 

sebesar 57 persen atau sekitar 36 juta jiwa aktif berbelanja online (sumber: 
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http://annahl-webmedia.com.peluang-berwirausaha-dengan-memanfaatkan-

media-internet, diakses pada Rabu, tanggal 2 Mei jam 13.45) 

Dengan banyaknya jumlah orang yang menyukai berbelanja online, 

secara otomatis akan memberikan peluang besar bagi sebuah perusahaan 

untuk memasarkan produknya melalui media internet. Khususnya yang 

sedang marak saat ini adalah produk fashion, seperti pakaian, sepatu, 

kacamata, dan softlens. 

Saat ini banyak sekali produk softlens yang dijual online. Produk 

softlens tersebut bisa berasal dari produk dalam maupun luar negeri. Peneliti 

merasa tertarik untuk memilih bisnis online softlens karena menjamurnya 

bisnis tersebut di masyarakat. Hasil survey terakhir (December 2011) 

menunjukkan bahwa 36% dari seluruh transaksi perdagangan yang terjadi di 

Indonesia di lakukan secara online atau online shop. Diperkirakan 80% dari 

transaksi online tersebut ternyata dilakukan oleh bisnis online. Omzet dari 

bisnis online mulai dari 2juta per bulan, hingga puluhan juta per bulan, 

namun karena jumlahnya sangat banyak, maka omzet keseluruhan online 

mampu mencapai 80% dari keseluruhan transaksi online. (Bonafide Logo, 

2012). 

Selain itu juga banyak sekali online shop yang menjual produk 

softlens dalam skala besar, sehingga sejalan dengan tujuan peneliti ingin 

mengetahui strategi komunikasi pemasaran apa yang digunakan oleh mereka 

hingga membuat bisnis softlens yang berbasis online shop bisa menjadi besar. 

http://annahl-webmedia.com.peluang-berwirausaha-dengan-memanfaatkanmedia-internet/
http://annahl-webmedia.com.peluang-berwirausaha-dengan-memanfaatkanmedia-internet/
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Seperti Online Shop Japan Softlens yang mampu maeraup untung lebihh a 

dari 20 juta bahkan lebih. 

Dalam menjalankan bisnis online shop-nya tentu tiap pemilik 

perusahaan mempunyai strategi pemasaran yang berbeda. Hal inilah yang 

menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui strategi-strategi apa yang 

dilaksanakan dalam menjalankan kegiatan komunikasi pemasarannya. Oleh 

sebab itu, peneliti mengambil online shop yang sudah perpengalaman dalam 

hal jual beli dan memiliki situs online yang sangat ramai pengunjung. 

Dalam uraian di atas, maka alasan peneliti memilih tema ini karena 

tertarik oleh fenomena jual beli online yang semakin marak di masyarakat. 

Banyaknya online shop yang perlu memiliki strategi yang kreatif, efektif dan 

efisien untuk menarik minat konsumen maka dianggap perlu untuk melakukan 

sebuah penelitian yang lebih spesifik dan terarah mengenai “Bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran online shop softlens dalam memasarkan 

produknya ”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bukan hal yang mudah bagi online shop menjadi familiar dengan 

tantangan target audience yang demikian besar, dan persaingan bisnis softlens 

di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan penelitian 

adalah “Bagaimana strategi online shop softlens dalam menjalankan kegiatan 

komunikasi pemasarannya”.  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas agar penelitian 

ini nantinya lebih terarah, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Untuk itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran 

online shop dalam memasarkan produk softlensnya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini 

diantaranya: 

a. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya strategi komunikasi 

pemasaran dalam ranah online shop pada ilmu komunikasi pemasaran 

yang disampaikan pada khalayak luas. Selain itu, penelitian juga dapat 

bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat onlineshop  sebagai 

tolak ukur akan penyampaian strategi komunikasi pemasaran online shop 

produk softlens yang dikelolanya. Sehingga dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana strategi yang tepat dalam pemasaran produk 

softlensnya. 


