




i 

 

MARKETING STRATEGY  

IN 5.0 SOCIETY ERA 

(MENJAWAB TANTANGAN PASAR  

DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN 

DISRUPSI SOSIAL DIDALAMNYA) 
 

 

Tri Endi. A. P. Sasongko, B.Sc., S.E., M.M., CPM, CPIT. 

Dr. Hendi Eka Sumarga, S.E., M.M. 

Abdul Rauf, S.E., M.M. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 



ii 

 

MARKETING STRATEGY IN 5.0 SOCIETY ERA 

(MENJAWAB TANTANGAN PASAR DI ERA REVOLUSI 

INDUSTRI 4.0 DAN DISRUPSI SOSIAL DIDALAMNYA) 
 

 

Penulis  : Tri Endi. A. P. Sasongko, B.Sc., S.E., M.M., CPM, CPIT. 

  Dr. Hendi Eka Sumarga, S.E., M.M. 

  Abdul Rauf, S.E., M.M. 
 

Editor  :  Eka Hendra Priyatna, S.Kom., M.M. 

  Eni Suharti, SE, M.Ak. 
 

Desain Sampul : Eri Setiawan 
 

Tata Letak : Endar Widi Sugiyo 
 

ISBN  : 978-623-487-185-2 
 

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022 

 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

 NO. 225/JTE/2021 
 

Redaksi : 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 
 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 
 

Cetakan Pertama : 2022 
 

All right reserved 

 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.  



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT. Atas Limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya. 

Sehingga Penulis bisa membuat buku ini dengan judul ´ Marketing 

Strategy In 5.0 Society Era (Menjawab Tantangan Pasar Di Era 

Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi Sosial Didalamnya)µ�� 

Marketing bisa didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara 

kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk bisa mengetahui 

apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga, perusahaan bisa 

mengembangkan produk, harga, pelayanan, dan melakukan 

promosi agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan 

perusahaan dapat mendapatkan sebuah keuntungan yang optimal.  

Saat ini dunia mengalami satu fenomena revolusi industri 4.0 

dimana hampir seluruh hajat hidup manusia digerakkan oleh 

teknologi yang berbasis pada teknologi cloud dan teknologi big data 

yang bersandar kepada Internet of Thinks (IoT) yang dimoderasi 

automatiozation technology berbasis kecerdasan buatan (artificial 

intelligence). Era 5.0 society merupakan perubahan pola, standar dan 

pemusatan kehidupan dimana perubahan ini mengikuti dari 

perubahan-perubahan pada era sebelumnya.  

Buku ini menguraikan berbagai strategi marketing untuk 

menjawab tantangan pasar di era revolusi industry 4.0 dan disrupsi 

sosial didalamnya, diantaranya strategi berbasis marketing mix, 

promotion mix, STP, TOWS Analysis, Product Life Cycle, dan strategi 

fokus pada konsumen kaum milenial. 

Akhirnya Penulis mengucapkan banyak terimakasih, 

semoga mendapat Ridlo Allah SWT, sehingga buku ini ada guna 

dan manfaatnya bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala 

kekurangan, serta mohon kritik dan saran, demi kesempurnaan 

karya tulisan berikutnya. 

 02 September 2022 M.  

Penulis  

Tri Endi. A. P. Sasongko, B.Sc., S.E., M.M., CPM, CPIT. 

Dr. Hendi Eka Sumarga, S.E., M.M. 

Abdul Rauf, S.E., M.M. 
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1 

 

 

Dalam banyak kasus Bisnis, pemasaran kerap dipandang 

sebagai suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran 

yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan 

konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan 

(Agustin & Maolana: 2020). Sedangkan Menurut Kotler (2017) 

menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Pemasaran dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang 

mencakup seluruh sistem yang bertujuan untuk menentukan harga 

hingga mempromosikan dan juga menyalurkan barang dan jasa 

yang memuaskan kebutuhan pembeli secara aktual maupun 

potensial. 

Disisi lain marketing juga bisa didefinisikan sebagai suatu 

perpaduan antara kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan 

untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Sehingga, perusahaan bisa mengembangkan produk, harga, 

pelayanan, dan melakukan promosi agar dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dan perusahaan dapat mendapatkan sebuah 

keuntungan yang optimal. Pada kenyataannya, Marketing sangat 

erat kaitannya dengan kegiatan kehidupan sehari-hari, karena 

objeknya adalah konsumen. umumnya, konsumen sering 

dihadapkan pada beberapa pilihan seperti merek, kemasan dan 

tampilan dari produk yang ditawarkan. Kadang kala konsumen 

FUNGSI DAN 

PROSES STRATEGI 

MARKETING 
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BAB 
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Lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki 

keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat 

yang berbeda-beda, dimana kondisi tersebut akan melahirkan 

timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan 

pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi 

keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. 

Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah 

permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, 

dan pasar. Lingkungan dapat dipandang sebagai sentral untuk 

memaksimalkan suatu aktivitas. Dari lingkungan inilah yang akan 

mebentuk dua faktor penting dalam bisnis yaitu faktor internal 

(internal factor) dan faktor eksternal (external factor), dimana kedua 

faktur tersebut secara simultan akan saling mempengaruhi profil 

market pada suatu bisnis (Sasongko:2019). Kondisi suatu 

lingkungan akan menjadi parameter dalam sebuah keadaan lain 

untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang sudah diharapkan, 

sehingga potensi yang sudah ada bisa dimaksimalkan dan diserap 

untuk memenuhi tujuan tertentu. 

Dari banyaknya pendapat para ahli atas pemasaran baik 

secara fungsi maupun proses, maka dapat dikatakan bahwa 

pemasaran adalah kombinasi kegiatan yang saling berkaitan guna 

mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan 

adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun 

jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan 

promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa 

LINGKUNGAN 

PEMASARAN 

STRATEGIS 
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Banyak pendapat yang mengangkat teori dan pendapat 

tentang Bauran Pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran atau 

marketing mix adalah sebuah konsep dalam dunia pemasaran yang 

terdiri dari berbagai unsur di dalamnya. Teori ini seringkali 

dijadikan strategi perusahaan untuk memastikan apakah unsur 

dalam bauran tersebut sudah sesuai untuk memaksimalkan nilai 

penjualan. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi 

pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya 

secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang 

telah ditargetkan.  

Menurut Kotler-Armstrong (1997), pengertian marketing mix 

adalah perangkat pemasaran yang taktis dan dapat dikendalikan 

perusahaan. Unsur di dalamnya meliputi 4P yaitu produk, harga, 

tempat distribusi, dan promosi yang kemudian dipadukan oleh 

perusahaan untuk mencapai target market yang diinginkan. 

Menurut Buchari Alma (2005) marketing mix merupakan suatu 

bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan 

marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan 

muncul hasil yang paling memuaskan. Menurut Soemarni dan 

Soeprihanto (2010), marketing mix adalah kombinasi variabel inti 

sistem pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan 

distribusi oleh perusahaan guna mempengaruhi tanggapan 

konsumen. Marketing mix kerap menjadi fondasi model dasar suatu 

bisnis.  

 

STRATEGI BERBASIS 

BAURAN PEMASARAN  

(MARKETING MIX) 
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BAB 
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Banyak pihak yang pada akhirnya terpleset dalam 

pemahaman yang sempit, dimana promosi hanya dikaitkan dengan 

kegiatan pariwara (iklan) saja. Banyak pula yang beranggapan 

bahwa promosi hanya dikaitkan dengan aktivitas penjualan (sales). 

Pada hakekatnya promosi diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mana bertujuan untu memperkenalkan dan memberitahukan 

sebuah produk agar mendorong konsumen tertarik untuk membeli 

produk yang di promosikan tersebut. Disisi lain promosi juga 

merupakan bagian dalam marketing mix yang dianggap penting 

untuk menyampaikan informasi tentang produk kepada 

masyarakat. 

Untuk menyampaikan informasi tersebut, maka promosi 

selalu menggunakan media atau alat komunikasi. Saat inipun jenis 

media telah mengalami perkembangan, jika dahulu kita hanya 

mengenal media massa, namun perkembangan saat ini dapat kita 

lihat seperti: media elektronik, media cetak, media digital bahkan 

saat ini para ahli tengah, Mengembangkan media dengan berbasis 

metaverse. Media massa artinya media yang mampu menjangkau 

orang banyak dalam waktu yang singkat. Penggunaan media dalam 

promosi ini kemudian membentuk konsep bauran promosi atau 

promotional mix. Bauran promosi adalah gabungan penggunaan 

media atau alat promosi yang masing-masing memiliki target dan 

tujuan tertentu. 

 

STRATEGI BERBASIS 

BAURAN PROMOSI 

 (PROMOTION MIX) 
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BAB 
5 

 

 

Banyak kajian literatur dan berbagai pendapat ahli yang 

megulas tentang segmenting, targeting, and positioning (STP). Dalam 

berbagai materi dan kuliah ilmiah sering dikatakanan bahwa istilah 

strategi marketing berbasis Segmenting Targeting Positioning (STP) 

merupakan rangkaian 3 (tiga) proses entitas pada penetapan sebuah 

strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk baik 

dari industri barang maupun jasa. Semua bisnis hampir sama dalam 

menjalankan pengelolaannya, salah satunya membutuhkan 

perencanaan strategis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. 

Strategi pemasaran Segmenting Targeting Positioning atau STP 

adalah sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, hingga 

pemasaran secara keseluruhan. Dalam tinjauan konsep Strategi 

marketing, hal ini merupakan salah satu cara agar pemasaran 

berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Sasaran yang 

tepat, pengelolaan yang benar, memenangkan persaingan, meraih 

keuntungan, menguasai pasar, merupakan sebagian dari sekian 

banyak manfaat yang akan didapatkan dengan menyusun dan 

menerapkan strategi pemasaran. 

Daya tawar pasar dan perilaku di dalamnya menjadi input 

pemasaran untuk mengembangkan strategi marketing-nya. Dalam 

upaya unggul pada persaingan pasar, perusahaan dituntut untuk 

mempunyai strategi marketing yang mampu mempengaruhi 

konsumen yang menjadi target marketnya. Atas dasar alasan 

demikian, para pelaku bisnis/manager dan marketer diharapkan 

mampu menetukan apa yang menjadi segmentasi pasar, 

STRATEGI BERDASARKAN 

´673µ 

(SEGMENTING, TARGETING 

AND POSITIONING) 
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Kerangka dasar dari analisis SWOT adalah analisis Situasi 

faktor internal (Internal factor Analysis Situation-IFAS) dan 

analisis situasi factor eksternal (External Factor Analysis Situation-

EFAS). Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

aspek yang membentuk IFAS adalah kekuatan yang dimiliki 

perusahaan (Strength) dan kelemahan yang ada di perusahaan 

(Weakness). Aspek yang membentuk EFAS adalah 

peluang/kesempatan yang dimiliki perusahaan di lingkungan 

usaha (Opportunity) dan ancaman/tantangan yang harus 

dihadapi perusahaan di lingkungan usaha (Threat). 

Menurut Freddy Rangkuti (2006), Analisis SWOT 

didasarkan kepada pendekatan logika yang bertujuan untuk 

memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity). 

Tetapi secara bersamaan juga untuk meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threat). Secara umum analisis SWOT 

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis yang 

diproyeksikan pada rumusan strategi yang akan dipilih oleh 

perusahaan. Dalam prosesnya, analisis SWOT disandingkan 

dengan proses pengambilan keputusan strategis yang selalu 

berkaitan dengan visi, misi, tujuan (objective), kebijakan dan 

pogram yang akan dijalankan di suatu organisasi atau 

perusahaan.  

 

STRATEGI MARKETING 

BERBASIS ANALISIS 

SWOT 

(TOWS ANALYSIS) 
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BAB 
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Seperti layaknya manusia, produk-produk ini juga memiliki 

siklus hidup. Produk yang lama akan semakin tergusur dengan 

permintaan konsumen yang menginginkan hal yang baru. Semakin 

modern barang, semakin meningkatkan penjualan pada saat 

launching. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu mengetahui 

tahapan siklus hidup produk yang berbeda-beda dan memahami 

bahwa semua produk yang mereka jual memiliki batasan umur. 

Umumnya perusahaan akan berinvestasi dalam pengembangan 

produk baru dalam rangka memastikan bahwa bisnis mereka terus 

tumbuh. 

Dalam pembahasan PLC, artinya selain membahas tentang 

durasi dan rentang waktu, kita juga membahas tentang 4 (empat) 

hal. Empat prinsip dasar Inilah yang menjadi substansi dasar yang 

harus kita pahami sebagai landasan Dalam memperlakukan produk 

tersebut agar tetap hidup. Adapun keempat hal tersebut yaitu; 

1. Pemahaman mendasar bahwa produk memiliki usia yang 

terbatas, seperti halnya manusia. Oleh karenanya apapaun 

produk yang diciptakan pasti akan berakhir bahkan mati  

2. Apapun produk yang kita jual tentunya akan melewati tahap-

tahap yang berbeda di setiap waktunya, dengan demikian 

tantangan yang dihadapi pastinya akan berbeda pula.  

3. Setiap siklus hidup produk akan membawa experience yang 

beragam dan akan membawa performance yang berbeda.  

STRATEGI 

BERDASARKAN SIKLUS 

HIDUP PRODUK 

(PRODUCT LIFE CYCLE) 
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BAB 
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Memasuki dekade ketiga abad 21, banyak orang menyadari 

bahwa telah banyak mengalami pergeseran dan perubahan di 

hampir seluruh aspek kehidupan. Saat ini dunia mengalami satu 

fenomena yang disebut dengan revolusi industri 4.0 dimana hampir 

seluruh hajat hidup manusia digerakkan oleh teknologi yang 

berbasis pada teknologi cloud dan teknologi big data yang bersandar 

kepada Internet of Thinks (IoT) yang dimoderasi automatiozation 

technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence). Saat ini 

perkembangan teknologi mendorong terciptanya otomatisasi 

layanan pada perangkat yang digunakan oleh umat manusia saat 

ini. Perkembangan dan modernisasi teknologi yang sudah 

merambah pada seluruh jenjang layanan tentunya membawa 

dampak perubahan paradigma di kehidupan sosial umat manusia 

saat ini. Menurut Hermawan Kartajaya (2020) saat ini kehidupan 

umat manusia memasuki fase era komunitas sosial 5.0 (5.0 society 

era).  

Era 5.0 society merupakan perubahan pola, standar dan 

pemusatan kehidupan dimana perubahan ini mengikuti dari 

perubahan-perubahan pada era sebelumnya. Era ini ditandai 

dengan dominannya perilaku dan juga sikap umat manusia yang 

semakin horizontal, inklusif dan mendatar secara sosial. Hal ini 

dapat kita lihat dengan semakin luasnya jangkauan layanan 

internet saat ini telah membawa kehidupan yang semakin dinamis. 

saat ini dapat kita saksikan bahwa media sosial beserta turunannya 

nya telah menjadi alat bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri 

STRATEGI FOKUS PADA 

KONSUMEN  

KAUM MILLENIAL DI 

ERA 5.0 SOCIETY 
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