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ABSTRAK 

Media sosial merupakan salah satu alat yang digunakan atau yang umum dipakai untuk kegiatan 

tertentu oleh banyak orang sekarang, di Era Digital. Salah satunya yaitu memanfaatkan media 

sosial sebagai alat pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. Dengan Media sosial para 

pelaku usaha lebih mudah memasarkan produk mereka melalui Facebook, Instagram, Twitter 

dan lainnya. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan 

dari data langsung sedangkan data sekunder di peroleh peneliti dari sumber atau pihak ketiga. 

Metode penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan kata-kata dalam mendeskripsikan hasil 

peneltian, dan hasilnya lebih tajam dan mendalam. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui 

bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan oleh Perusahaan Indofood sehingga menjadi 

perusahaan yang besar . Strategi seperti Produk, Harga, Tampat dan Promosi ini lah yang 

menjadikan produk Indofood bertahan sampai dengan saat ini tentunya dengan bantuan dari 

kecanggihan teknologi informasi pada masa ini. 

ABSTRAK 

Social media is one of the tools used or commonly used for certain activities by many people 

today, in the digital era. One of theem is using social media as a marketing or promotion tool for 

a product or service. With social media, it is easier for business people to market their product 

through Facebook, Instagram, Twitter and others.The Data is divided into two namely primary 



data and secondary data. Primary data is obtained from direct data, while secondary data is 

obtained by researchers from sources of third parties. Qualitative research method is to use 

words in describing the research results and the results are sharper and deeper. The purpose of 

this article is to find out how Indofood’s marketing strategy is to become a great company. 

Strategies such as products, prices, place, and promotions are what make Indofood product 

survive today or course with the help of the sophistication of information technology at this time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini tidak lepas dari kehidupan manusia 

bahkan bisa dikatakan manusia sekarang sangat bergantung dengan teknologi. Dari kehidupan 

awal mengirim surat menyurat dan kini dapat memanfaatkan peran media sosial atau teknologi 

yang ada dengan mengirim sebuah informasi tanpa batasan waktu dan tempat dengan 

menggunakan aplikasi yang tersedia. Banyak manfaat yang dirasakan oleh penggunaan teknologi 

informasi salah satunya adalah peningkatan akurasi dan kecepatan informasi yang sangat 

membantu kegiatan operasional lembaga atau organisasi tersebut. 

Media sosial juga dimanfaatkan oleh banyak perusahaan maupun orang pribadi untuk 

menawarkan dan memberitahukan produk atau jasa yang mereka punya. Memasarkan sebuah 

produk atau jasa di Media sosial merupakan strategi marketing dengan konten pemasaran yang 

tepat dilakukan di era digital seperti ini, apabila dibekali dengan konsep dan strategi yang baik 

bukan tidak mungkin mendapatkan pendapatan hingga puluhan juta atau bahkan lebih. Memang 

di era digital seperti ini manusia mau tidak mau harus belajar menyesuaikan diri dengan 

kemajuan teknologi, mereka yang berhasil menyesuaikan diri dan berkaryalah yang dapat 

mengambil kesempatan  untuk berbisnis.  

Pemasaran dengan memanfaatkan media sosial bisa menggunakan aplikasi seperti youtube, 

facebook, Instagram dan lain-lain. Dengan menggunakan media sosial perusahaan atau orang 

pribadi bisa menghemat biaya memasarkan sebuah produk atau jasa tentunya dengan 

mempromosikannya secara unik dan menarik. Dengan tampilan yang indah, unik, dan menarik 

tentu akan membuat seseorang semakin penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang produk anda, 

yang memungkinkan seseorang tersebut akan membeli produk anda. 

Bijak dalam menggunakan media sosial harus sangat diperhatikan jangan menyalahgunakan 

media sosial untuk berbuat kejahatan seperti menipu, menjanjikan sebuah hadiah, dan kejahatan 

lainnya. Teknologi bukan hanya menawarkan hal positif bagi pengguna tetapi juga ada hal yang 

negatifnya maka dari itu bijak lah dalam menggunakan kemajuan teknologi saat ini. 

 



1.2 Rumusan Masalah 

a. Pengertian strategi pemasaran ? 

b. Apa keuntungan menggunakan media sosial untuk pemasaran? 

c. Peran media sosial dalam strategi pemasaran perusahaan Indofood? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a. Diharapkan pembaca mengetahui peran dan memanfaatkan media sosial dalam 

memasarkan sebuah produk atau jasa  

b. Diharapkan pembaca mengetahui perkembangan teknologi dan memanfaatkan sebaik 

mungkin 

c. Diharapkan pembaca dapat membuat promosi pemasaran dengan unik dan menarik agar 

pelanggan tertarik dengan produk tersebut  

 

1.4 Metode Penelitian 

a. Jenis Data 

Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari 

data langsung sedangkan data sekunder di peroleh peneliti dari sumber atau pihak ketiga. 

Metode penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan kata-kata dalam 

mendeskripsikan hassil peneltian, dan hasilnya lebih tajam dan mendalam 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau 

dokumen yang terkait dengan media sosial, strategi marketing maupun pemasaran. 

c. Analisis Data 

Penulis memperoleh data yang digunakan dalam tugas ini melalui metode pengumpulan 

data, jurnal atau dokumen-dokumen, refrensi internet yang mengkaji penelitian tentang 

topik media sosial strategi pemasaran ini. 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

a. Media sosial 

Menurut “McGraw Hill Dictionary” media sosial adalah sarana yang digunakan oleh 

orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagi, serta 

bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Banyak 

orang yang menggunakan media sosial sebagai alat bertukar informasi, dengan adanya 

media sosial manusia lebih dalam penyampaian informasi. Media sosial rata-rata banyak 

digunakan oleh kalangan di usia 17-25 tahun antara tetapi banyak juga orang-orang di 

atas usia tersebut menggunakan media sosial. Memang media sosial sekarang bagi 

manusia bisa dikatakan bagian hidup mereka, tetapi perlu juga menggunakannya dengan 

baik dengan bijak tidak untuk hal buruk. 

 

b. Pemasaran 

Menurut “Kotler dan Amstrong” pemasaran adalah sebuah proses managerial yang 

dimana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan 

atau mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang 

ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Sebuah perusahaan tidak bisa lepas 

dari pemasaran, karena dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan itu dapat di promosikan atau dipasarkan dengan ketentuan pihak manajemen 

perusahaan yang tentunya menggunakan teknologi yang ada saat ini untuk memasarkan 

produknya salah satunya dengan menggunakan media sosial entah Facebook, Instagram, 

Youtube dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Strategi Pemasaran 

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi hal yang perlu dilakukan seperti pengembangan usaha 

atau bisnisnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, Strategi-strategi yang baru 

harus dibuat oleh perusahaan untuk bisa mempertahankan bahkan menambah jumlah pelanggan 

atau peminat produk perusahaan. Salah satu yang tidak boleh ditinggalkan dalam perusahaan 

adalah strategi pemasaran dengan adanya strategi pemasaran perusahaan dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Strategi Pemasaran adalah alat atau cara yang dibuat dan dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengenalkan suatu produk kepada konsumen. Strategi pemasaran ini juga 

berhubungan tentunya dengan tujuan dan keinginan laba perusahaan. 

 

3.2 Keuntungan media sosial sebagai salah satu cara pemasaran 

a. Dapat digunakan secara gratis 

Pemasaran menggunakan sosial media dapat dilakukan dengan gratis, perusahaan hanya 

perlu membuat konten atau promosi yang menarik setelah itu memposting ke internet 

atau grup-grup yang ada, karyawan juga bisa membantu mempromosikan dengan 

membagikan ke teman, keluarga atau grup-grup mereka 

b. Menjalin hubungan konsumen dengan efektif 

Dengan media sosial perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan tanpa ada batasan 

waktu dan tempat, tidak hanya itu pelanggan juga bisa memberikan keluhan-keluhan atas 

ketidak nyamanannya mungkin dalam hal pelayanan perusahaan. 

c. Menjangkau banyak orang 

Di zaman sekarang semua orang mempunyai media sosial mulai dari anak-anak, remaja, 

dewasa, bahkan orang tua hal ini memungkinkan menjangkau para konsumen yang 

diinginkan oleh perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Peran media sosial dalam strategi pemasaran perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perusahaan menyesuaikan strategi 

pemasaran mereka dengan memanfaatkan media sosial, dengan memadukan teknologi dan 

berinteraksi sosial perusahaan dapat membuat sebuah strategi pemasaran yang baik. Pembuatan 

konten atau promosi yang baik juga perlu dilakukan agar konsumen tertarik dengan produk 

tersebut karena dengan promosi perusahaan juga mengenalkan “identitas” atau “merk” mereka 

kepada orang luas. Dengan adanya media sosial, interaksi komunikasi konsumen atau pelanggan 

jadi lebih mudah walaupun terbatas jarak dan ruang. Dengan media sosial perusahaan dapat : 

a. Perusahaan dapat mengenalkan atau menerangkan indentitas sebuah produk dengan baik 

secara luas 

b. Perusahaan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pelanggan atau 

konsumen 24 jam melalui media sosial 

c. Mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan, dengan memonitor media sosial 

perusahaan dapat menganalisa apa yang diingkan oleh pelanggan misal seperti bentuk 

kemasan atau rasa dan lai-lain 

Komunikasi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan teknologi sangat berperan penting 

dalam meningkatkan jumlah konsumen. Strategi  pemasaran seperti promosi di media sosial 

lebih baik dari pada dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional. 

Cara yang digunakan atau Strategi Pemasaran yang digunakan oleh Perusahaan Indofood 

SSukses Makmur Tbk  untuk menarik minat para pelanggan untuk membeli, antara lain : 

a. Produk  

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan diversifikasi produk yaitu dengan 

membedakan suatu produk dan jasa sehingga pelanggan lebih mudah memahami 

perbedaannya dan lebih tertarik dengan  Produk PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

seperti : Indomie ,kecap Indofood ,chiki ,milkuat 

b. Harga 

Harga yang ditawarkan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk sangat terjangkau dan 

variatif, karena produk Unilever menyesesuaikan dengan berbagai ukuran tujuannya agar 

masyarakat dapat membeli produk tersebut tanpa memandang status ekonomi mereka. 

Dengan begitu pelanggan yang tertarik dengan produk Indofood Sukses Makmur Tbk 

semakin bertambah banyak. 

c. Tempat 

Tempat penyebaran produk atau pemasaran produk PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

tidak terbatas pada suatu sektor saja. Tempat pemasarannya terdapat di berbagai temapat 

seperti : Warung-warung, mall, mini market dan lain-lain, ini tentunya memudahkan 

pelanggan untuk mencari produk Indofood dimana saja 

 



d. Promosi  

Promosi yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk antara lain ; 

- Iklan 

Pemasaran yang dibayar melalui media sosial memudahkan peyampaian secara 

umum, tujuan iklan ini adalah memperkenalkan atau identitas suatu produk yang 

dikeluarkan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

- Promosi  

Promosi gencar dilakukan oleh perusahaan agar ketika konsumen mau membeli suatu 

produk, ada kemudahan yang didapatkan oleh pelanggan. Kemudahan dalam 

memperoleh produk Indofood menciptakan kepuasan tersendiri oleh pelanggan yang 

berarti juga Indofood telah mendapatkan kepercayaan dari Konsumen atau pelanggan. 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk harus mempertahankan strategi pemasaran bahkan 

memgembangkan Strateginya karena dilihat dari peminat produk-produk yang dikeluarkan 

Unilever sangat menjanjikan, banyak orang bahkan di Indonesia produk Indofood mungkin di 

pakai atau digunakan oleh masyarkat. Perusahaan Indofood sangat memperhatikan Marketing 

Mix dan diimplementasikan menjadi strategi pemasaran. Harga yang ditetapkan oleh 

Indofood terjangkau oleh masyarakat, ini menunjukkan bahwa Perusahaan Indofood fokus 

pada pelangaan. Adanya harga yang terjangkau oleh banyak segmen pasar akan 

meningkatkan pembelian yang akhirnya meningkatkan volume penjualan. Upaya mencapai 

tempat pembeli perusahaan Indofood dilakukan dengan cara menguatkan keakrapan pemasok 

dan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perusahaan Unilever Indonesia Tbk 

menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan memanfaatkan media sosial, dengan 

memadukan teknologi dan berinteraksi sosial perusahaan dapat membuat sebuah strategi 

pemasaran yang baik. media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk 

berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagi, serta bertukar informasi dan 

gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Banyak orang yang menggunakan media 

sosial sebagai alat bertukar informasi, dengan adanya media sosial manusia lebih dalam 

penyampaian informasi. Strategi Pemasaran adalah alat atau cara yang dibuat dan dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengenalkan suatu produk kepada konsumen. Strategi pemasaran ini juga 

berhubungan tentunya dengan tujuan dan keinginan laba perusahaan. Sedangkan Strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk antara lain ; Harga, Produk, 

Tempat dan promosi ,tujuannya dari strategi ini tentunya ingin mendapatkan pelanggan sebanyak 

mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Strategi yang diterapkan PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk sudah terbukti berjalan dengan baik dan benar. Ini diperkuat 

dengan banyaknya masyarakat yang membeli produk yang dikeluarkan oleh Indofood seperti 

:  Indomie, Supermi, Sarimi, Bumbu Racik, Indofood Freiss, Kecap Indofood, Kecap Piring 

Lombok, Chiki, Cheetos, Jetz, Trenz,  dan lain-lain, bahka penulis maupun anda pembaca 

pastinya menggunakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
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