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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Sejarah RECTmedia 

RECTmedia terlahir pada tanggal 9 September 2009, pada awalnya RECTmedia 

hanya berbentuk kelompok IT yang terdiri dari 4 orang. RECTmedia sendiri 

diambil dari kata rectangle yang berarti segi empat karena RECTmedia didirikan 

oleh 4 founder dan media yang berarti sarana untuk dapat menyebarkan sesuatu. 

Jadi balutan nama RECTmedia memiliki makna sebuah media yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari para foundernya yang 

dibangun dengan kesamaan visi dan misi. Visi dan misi dari RECTmedia sendiri 

adalah membuat suatu solusi yang kreatif dan inovatif dimana dapat bermanfaat 

dan mempermudah kehidupan manusia. 

Awalnya kelompok ini terbentuk karena kegemaran dari keempat orang 

ini dalam bidang web development. Selain itu, mereka juga melihat adanya 

pasar teknologi dunia yang semakin terbuka lebar dan selalu berkembang setiap 

tahunnya. Dengan melihat adanya peluang di bidang tersebut, RECTmedia 

mulai dikembangkan hingga mereka mendapatkan proyek pertamanya yaitu 

pembuatan website terpadu untuk salah satu universitas swasta di Semarang.  

Melalui perkembangannya, RECTmedia juga mendapatkan klien dari 

luar negeri untuk pengembangan desain website. Setelah melihat peluang yang 

bagus dari pasar teknologi internasional maka salah satu anggota RECTmedia 
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memutuskan untuk bertolak ke Australia dengan tujuan untuk semakin 

mengembangkan eksistensi RECTmedia di pasar internasional. Dan terbukti, 

semakin bertambahnya waktu, RECTmedia mampu mendapatkan klien dari 

dalam maupun luar negeri dalam pengerjaan proyek web development. Akhirnya 

pada tahun 2011 RECTmedia memutuskan untuk mengembangkan usaha ke 

arah desktop application dan berhasil mendapatkan proyek pertamanya yaitu 

dalam pembuatan sistem akuntansi. 

Dalam perjalanannya, RECTmedia yang berkantor pusat di kota 

Semarang ini juga menambahkan divisi baru yang berfungsi sebagai penunjang 

bagi kedua divisi lainnya. Dengan demikian, sampai saat ini, RECTmedia 

memiliki tiga divisi perusahaan yaitu divisi Light yang bergerak di bidang 

desktop application, divisi Cloud yang bergerak di bidang web development, 

serta divisi Creative yang bergerak di bidang desain.  

Dengan memiliki visi menciptakan aplikasi yang dapat mempermudah 

kehidupan manusia, PT Rect Media Komputindo yang lebih dikenal dengan 

nama RECTmedia memiliki 5 pokok penting dalam bekerja: 

1. First Impression 

RECTmedia memiliki keyakinan bahwa kesan pertama merupakan awal 

dari segalanya, oleh karena itu mereka selalu berusaha menciptakan kesan 

pertama yang baik bagi kien mereka. 

2. Professionalism 

Tim RECTmedia bekerja secara profesional dalam menciptakan solusi IT 

bagi bisnis kliennya. 
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3. Quick Response 

RECTmedia cepat dan tanggap dalam merespon kliennya. 

4. No Unnecessary Excuses 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh tim RECTmedia sesuai dengan apa 

yang direncanakan, sehingga tidak ada alasan apapun tentang pekerjaan 

yang tidak dikerjakan dengan maksimal. 

5. High Quality Result 

Tenaga ahli RECTmedia selalu menciptakan solusi kratif dan inovatif 

yang berkualitas bagi kliennya. 

 

Dengan berlandaskan 5 pokok penting tersebut, PT. Rect Media 

Komputindo terus berusaha mengembangkan diri untuk menjadi perusahaan 

software yang berkompeten dan unggul di bidangnya. 

 

3.1.2. Lingkup Kerja RECTmedia 

RECTmedia memiliki beberapa divisi yang menangani setiap bagiannya masing-

masing, dimana departemen ini dibagi menurut kegunaan dan tujuan dari 

pembuatan setiap produk dari RECTmedia, ketiga divisi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

- Divisi Light (Desktop Application) 

Divisi Light yaitu divisi yang menangani berbagai macam sistem aplikasi 

pencatatan data.  

Desktop application adalah aplikasi yang terintegrasi dengan komputer 
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melalui proses instalasi. Aplikasi yang bersifat offline ini bisa digunakan 

meskipun tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Bentuk pengembangan 

desktop application yang kami tangani yaitu Microsoft C#, Java, Adobe 

Flash (via AIR). Beberapa pengembangan desktop application dapat berupa: 

• ERP (Enterprise Resource Planer)  

• AIS (Accounting Information System)  

• HRIS (Human Resource Information System)  

• Aplikasi untuk retail  

• Sistem stok barang  

• POS (point of sales)  

• dan custom made application  

 

- Divisi Cloud (Web-Based Application) 

Divisi Cloud yaitu departemen yang menangani aplikasi cloud computing. 

Web-based application adalah aplikasi berbasis website yang dapat diakses 

oleh beberapa web browser melalui jaringan internet. Engine yang 

digunakan oleh RECTmedia cukup beragam, antara lain wordpress, drupal, 

prestashop, hingga CMS kami sendiri QzCMS (Quickz Content 

Management System), sedangkan framework yang kami gunakan yaitu 

codeigniter, RCF (RECTmedia Custom Framework), 

Bentuk pengembangan web-based application yang pernah kami tangani 

yaitu antara lain: 
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• Website  

• E-commerce  

• Student portal  

• E-learning  

• dan custom made website  

 

- Divisi Creative (Creative Design) 

Divisi Creative yaitu divisi yang khusus didirikan untuk menangani masalah 

desain visual. Keberadaan divisi ini di RECTmedia juga memegang peranan 

penting sebagai penunjang kesua divisi yang lainnya. Tampilan aplikasi 

klien RECTmedia dirancang oleh divisi ini sedemikian rupa sehingga 

menarik bagi audiensnya. Beberapa desain yang dikerjakan oleh divisi ini 

meliputi: 

• Banner website 

• Icon 

• Layout 

• Ilustrasi 

• Elemen visual lainnya 

 

Berdasarkan divisinya, adapun daftar klien yang pernah ditangani oleh PT. 

Rect Media Komputindo yaitu: 

Divisi Cloud 

1.  Unika Soegijapranata Library Portal (library.unika.ac.id)   
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2.  Java Institute Group (javainstitute.unika.ac.id)  

3.  PDI Perjuangan Semarang (www.pdipsmg.com)  

4.  Penerbangan Vliegticket XL Belanda   

5.  Calon Bupati Semarang 2010 Jiwa Serasi  

6.  Tax Seminar and Training Universitas Indonesia  

7.  Distro Be Proud of Indonesia (www.bpoidistro.com)  

8.  E-Commerce Bali Bike Market (www.balibikemarket.com)   

9.  Motivator Yanche Chan (www.yancechan.com)  

10.  IPM Consultant (www.ipmsemarang.com)   

11.  Tim Peduli Pendidikan Keuskupan Agung Semarang  

12.  Aplikasi Tiki Delivery System Nafiri Computer 

(www.nafiricomputer.com)  

13.  Aplikasi Simulasi Rakitan Nafiri Computer (www.nafiricomputer.com)  

14.  Aplikasi Awul-Awul Nafiri Computer (www.nafiricomputer.com)  

15.  Informasi Desa Wonosadi  

16.  Gereja Khatolik Hati Kudus Semarang (www.hatikudusyesus.org)  

17.  PT Nufarindo  Pharmaceutical Laboratories (www.nufarindo.com)  

18.  Trade Institute of Victoria Pty. Ltd (tradeinstitute.vic.edu.au)  

19.  i-Van Transport Group (i-vantransportgroup.com.au)  

20.  Toko Cream Puffs Cruffs Canada (www.cruffs.com)  

21.  Libratama Group (www.libratama.com)  

22.  PT Holi Karya Sakti (www.holikaryasakti.com)  

23.  SMA Kolese Gonzaga (www. kolesegonzaga.com)  
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24.  Imagine This 3D (imaginethis3d.com.au)  

25.  Jargon Australia Pty. Ltd (www.glitterfriends.com.au)   

26.  PT Saudara Makmur Ekspedisi Truk (www.saudaramakmur.com)   

27.  Forex Rebate Daily (www.forexrebatedaily.com)  

28.  IFX Semarang (www.ifxsemarang.com)  

29.  E-Commerce Dewi Motor Sport Semarang  

30.  E-Commerce Kaosku Bagus (on going)  

31.  Sekolah Tinggi Teologia Happy Family Surabaya (on going)  

  

Divisi Light 

1. Program Surat Perintah Kerja di PLN Serang  

2. Program Inventory System Distributor Indosat PT Karya Mitra Nugraha  

3. Program Inventory System CV Nafiri Computer  

4. Program Cinemassist di Borobudur Cineplex Pekalongan  

5. Program AIS di CV Evergreen Indogarment Ungaran (on going)  

6. Program AIS di PT Rehobat Semarang (on going)  

  

3.1.3. Hierarki RECTmedia 

Berikut adalah susunan jabatan utama yang ada di PT. RECTmedia Komputindo. 

Jabatan tertinggi dipegang oleh komisaris utama yang diikuti oleh wakil 

komisaris, komisaris pertama dan komisaris kedua. Kemudian dilanjutkan 

dengan kedudukan direktur utama beserta wakil direktur utama. 
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Bagan 3.1 Hierarki PT. Rect Media Komputindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Prosedur Perusahaan PT. Rect Media Komputindo 

 

Bagan 3.2 Workflow PT. Rect Media Komputindo 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Media Promosi..., Tan Shierly Octavia Kristanto, FSD UMN, 2013



! "#!

Langkah awal yang dilakukan oleh RECTmedia, khususnya bagian marketing 

yaitu mencari klien, lalu melakukan pertemuan dengan klien dalam rangka 

penjabaran permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut, lalu permasalahan itu 

diajukan kepada divisi RECTmedia yang menangani bidang permasalahan 

tersebut untuk dianalisa secara lebih mendalam. Hasil analisa tersebut akan 

membantu RECTmedia dalam menemukan solusi permasalahan. Proposal mulai 

disiapkan sebagai tanggapan RECTmedia mengenai permasalahn yang diajukan 

oleh klien. Melalui proposal tersebut, klien dapat mengetahui apa yang 

dibutuhkannya dalam upaya solusi permasalahan. Ketika proposal itu disetuji oleh 

klien, RECTmedia mulai mengajukan Memorandum of Understanding (MOU) 

kepada klien yang berisi perjanjian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. 

Pada proses pembuatan, RECTmedia mengawaalinya dengan melakukan 

analisa, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan proyek yang diinginkan 

oleh klien. Sebelum proyek tersebut dinyatakan selesai, RECTmedia melakukan 

quality control. Hal ini bertujuan agar RECTmedia dapat menjaga kualitas dari 

produk yang diciptakan. 

Pada tahap implementasi, RECTmedia melakukan proses unggah dan 

mulai melakukan uji coba terhadap proyek tersebut. Uji coba ini merupakan 

langkah yang selalu dilakukan RECTmedia dalam mengantisipasi kesalahan-

kesalahaan, sehingga saat proyek tersebut diserahkan kepada klien, hasilnya dapat 

memuaskan klien tersebut. 
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3.1.5 Rencana Kerja RECTmedia 

Dalam jangka pendek, RECTmedia berencana untuk melakukan perkembangan 

lebih fokus pada divisi Cloud terlebih dahulu, karena divisi tersebut dinilai lebih 

potensial dibandingkan dengan divisi yang lainnya. Salah satu kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu penciptaan produk baru bagi divisi tersebut. Perkembangan yang 

dilakukan pada divisi Cloud bertujuan untuk memandirikan divisi tersebut. Untuk 

jangka panjang, RECTmedia memiliki rencana untuk mengadakan event dengan 

bantuan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan 

beberapa wirausaha muda alumni Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1. Wawancara 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengenai kriteria usaha, 

RECTmedia digolongkan ke dalam kategori perusahaan kecil dengan total aset di 

atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan omset tahunan di atas 300 

juta rupiah sampai dengan 5 milyar rupiah. 

Berikut adalah grafik jumlah proyek yang diterima oleh RECTmedia 

pada tahun 2011 dan 2012. 

 

Grafik 3.1 Grafik Proyek RECTmedia 
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Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat diketahui bahwa klien dari 

RECTmedia terbagi menjadi dua kategori yaitu corporate dan personal. Grafik di 

bawah ini menunjukkan perbandingan anatara jumlah klien RECTmedia yang 

berasal dari corporate maupun personal. 

 

 Grafik 3.2 Grafik Klien RECTmedia 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data dari RECTmedia, berikut adalah perbandingan usia 

klien RECTmedia. Melalui grafik tersebut, dapat diketahui usia pelaku usaha 

yang dominan sebagai klien RECTmedia. 

 

 Diagram 3.1 Diagram Proyek RECTmedia 
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Dalam upaya memperkenalkan RECTmedia kepada publik, RECTmedia 

telah mencoba melakukan beberapa strategi promosi. Beberapa bentuk promosi 

yang pernah dilakukan oleh RECTmedia adalah sebagai berikut: 

- Website 

Grafik 3.3 Grafik Pengunjung Website RECTmedia 

 

  

 

Gambar di atas merupakan grafik dari pengunjung website RECTmedia pada 

Bulan Febuari 2012 sampai dengan Agustus 2012. Berdasarkan grafik 

pengunjung website di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah 

pengunjung website dari RECTmedia masih belum maksimal, bahkan sempat 

mengalami penurunan pada bulan Juli dan Agustus 2012. 

- Kegiatan Sosial 
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- Acara IT Show di Universitas Dian Nuswantoro Semarang 

Dalam acara ini, RECTmedia ikut serta sebagai salah satu perusahaan yang 

mengadakan sebuah pameran di sana. Dalam kegiatan tersebut, RECTmedia 

membagikan brosur yang berisi tentang suatu promosi. 

 

3.2.2. Survei 

Penulis melakukan survei sebanyak dua kali. Survei yang pertama yaitu mengenai 

kesadaran masyarakat kota Semarang akan keberadaan RECTmedia serta 

kebutuhan teknologi informasi pada masyarakat. Survei yang kedua dilakukan 

untuk membantu penulis menentukan strategi media, yaitu mengenai kebiasaan 

para pelaku usaha dalam keseharian. Berikut adalah hasil surveinya. 

 

 Diagram 3.2 Diagram Kesadaran Masyarakat akan RECTmedia 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3 Diagram Kebutuhan Teknologi Informasi 
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Diagram 3.4 Diagram Media Pelaku Usaha di Semarang 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Observasi 

Hasil observasi yang penulis lakukan: 

- Sebenarnya, jasa yang ditawarkan oleh RECTmedia cukup menjual, mengingat 

kebutuhan pelaku usaha dalam hal teknologi informasi bagi usahanya. 

- Hasil proyek yang dikerjakan oleh RECTmedia tidak dikemas dengan menarik. 

- Jumlah sumber daya manusia di PT. Rect Media Komputindo masih kurang. 

 

3.2.4. Analisa SWOT RECTmedia 

• Strength (Kekuatan) 

! Ketiga divisi yang dimiliki oleh RECTmedia ditangani oleh orang-orang 

yang memang ahli di bidang tersebut, sehingga hasil akhir yang dihasilkan 

dapat maksimal. 

! RECTmedia juga memiliki seorang investor yang cukup kuat dalam 

mendukung jalannya perusahaan tersebut. 

! Memiliki legalitas dalam menjalankan usaha. 
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! Salah satu founder RECTmedia kini berada di Australia untuk menjangkau 

pasar internasional. 

! Salah satu founder RECTmedia merupakan salah satu alumni universitas 

favorit di Semarang yang sempat mendapat penghargaan sebagai Student 

of The Y ear dan mendapat kesempatan mengikuti konferensi universitas di 

Thailand. 

! RECTmedia memiliki tenaga marketing yang pro-aktif dalam hal 

pemasaran. 

! Harga jasa yang ditawarkan RECTmedia dapat bersaing. 

! RECTmedia mengutamakan prinsip care to client dengan cara 

memberikan pelayanan yang memuaskan baik selama proses proyek 

berlangsung maupun setelah proyek selesai. Pelayanan ini dilakukan 

khususnya oleh tim Expert Support dari RECTmedia. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan menumbuhkan rasa percaya pada diri klien. 

! RECTmedia menyediakan portal khusus bagi kliennya untuk memantau 

perkembangan proyeknya yang sedang dilakukan oleh RECTmedia. 

! RECTmedia memiliki sistem database security yang menjamin keamanan 

data klien. 

• Weakness (Kelemahan) 

! Jumlah karyawan yang bekerja di RECTmedia sebagai programmer masih 

dinilai kurang, begitu pula dengan tenaga marketing RECTmedia yang 

juga terbatas kapasitasnya. 

! Strategi promosi yang belum berjalan pada RECTmedia. 
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! Pemasaran melalui sistem online seperti website belum berjalan dengan 

baik. 

! Masyarakat yang tidak aware akan keberadaan PT. Rect Media 

Komputindo. 

• Opportunity (Peluang) 

! Besarnya pasar di Semarang dan beberapa kota di Jawa Tengah yang 

belum tergarap. 

! Memiliki peluang bekerja sama dengan salah satu universitas favorit di 

Semarang, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata. 

! Pertumbuhan teknologi yang semakin dibutuhkan oleh masyrakat 

khususnya para pelaku usaha. 

• Threat (Ancaman) 

! Pengetahuan masyarakat Semarang yang belum terlalu luas pada teknologi. 

! Adanya kompetitor yang telah mendirikan usahanya lebih lama 

dibandingkan dengan RECTmedia. 

 

3.2.5. Analisa Marketing Mix 

Selain analisa di atas, terdapat analisa bauran pemasaran RECTmedia sebagai 

berikut: 

a. Product 

Jenis produk yang ditawarkan oleh PT. Rect Media Komputindo yaitu berupa 

jasa pembuatan software dan desain meliputi: 

• ERP (Enterprise Resource Planer)  
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• AIS (Accounting Information System)  

• HRIS (Human Resource Information System)  

• Aplikasi untuk retail  

• Sistem stok barang  

• POS (point of sales)  

• Website  

• E-commerce  

• Student portal  

• E-learning  

• Custom made website  

• Desain 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Contoh Aplikasi Point of Sales (Light) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Contoh Aplikasi Sistem Ticketing (Light) 
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Gambar 3.3 Contoh Website (Cloud) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Contoh Custom Application (Cloud) 

 

b. Price 

Range harga yang ditawarkan oleh RECTmedia adalah sebagai berikut: 

! Divisi Light : Rp 5.000.000,00  – Rp 60.000.000,00 

! Divisi Cloud : Rp 6.000.000,00 – Rp 35.000.000,00 

! Divisi Creative: Rp 1.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 

Mengingat RECTmedia juga menawarkan jasa pembuatan software dan 

desain secara custom atau sesuai dengan keinginan klien, maka harga dari 

jasa tersebut juga disesuaikan berdasarkan tingkatan kesulitan yang ada. 
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c. Place 

PT. Rect Media Komputindo memiliki dua kantor yang berlokasi di 

Semarang. Salah satunya yaitu kantor produksi yang berlokasi di Jl. Kuala 

Mas XI No. 522, Semarang, sedangkan yang lainnya adalah kantor pertemuan 

yang berlokasi di Jl. Muara Mas Timur 242, Semarang. 

 

d. People 

Sumber daya manusia yang digunakan oleh RECTmedia merupakan orang-

orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidangnya. 

 

e. Promotion 

Jenis promosi yang sering dilakukan oleh RECTmedia yaitu dari “mulut ke 

mulut”. Selain itu, RECTmedia juga pernah melakukan promosi melalui 

media below the line meliputi brosur dan website. RECTmedia juga sempat 

ikut serta dalam acara pameran dan kegiatan sosial. 

 

f. Physical Evidence 

Berikut adalah foto fisik kantor dari RECTmedia, baik kantor produksi 

maupun kantor utama RECTmedia. 
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Gambar 3.5 Kantor Produksi RECTmedia 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kantor Utama RECTmedia  

 

g. Process 

Bagi klien yang ingin membeli jasa yang ditawarkan oleh RECTmedia, 

mereka dapat menghubungi RECTmedia melalui telepon, email, website, atau 

dengan mengunjungi langsung lokasi RECTmedia. 

 

3.2.6. Artefak Visual RECTmedia 

a. Brosur 
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Gambar 3.7 Brosur RECTmedia 

 

Berdasarkan data dari RECTmedia, brosur tersebut merupakan salah 

satu bentuk promosi yang sempat dilakukan di salah satu uninversitas di 

Semarang, yaitu Universitas Dian Nuswantoro. Brosur ini dibagikan 

kepada para mahasiswa serta pengunjung yang hadir dalam kegiatan IT 

Show. 

Menurut analisa penulis, brosur tersebut memiliki kesan simpel dan 

elegan. Dengan menggunakan background berwarna hitam, brosur ini 

terlihat eksklusif. Namun, dari segi isi, pesan yang ingin disampaikan 

kurang jelas. Terlihat dari adanya gambar laptop yang ada di sisi kanan 

brosur. Gambar tersebut seakan-akan memberi kesan bahwa 

RECTmedia sedang mengadakan promosi terhadap pennjualan laptop, 

padahal isi dari brosur tersebut sebenarnya adalah RECTmedia yang 

menawarkan harga menarik untuk pembelian jasa pembuatan website. 

Selain itu, jika ditinjau dari segi sasaran audiensnya yang kebanyakan 

merupakan para mahasiswa, desain seperti tersebut kurang sesuai, 

karena pada brosur tersebut, RECTmedia mengangkat headline 
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mengenai bisnis profesional, sedangkan pada umumnya belum banyak 

mahasiswa yang memiliki sebuah bisnis sehingga perlu menjadikan 

bisnisnya terlihat profesional. Hal tersebut membuat penulis merasa 

bahwa adanya korelasi yang kurang tepat antara isi dari brosur tersebut 

dengan sasaran audiens yang ingin dicapai oleh RECTmedia. 

 

b. Web Banner 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Banner Website RECTmedia 

 

Desain di atas merupakan desain banner yang pernah dipasang di 

website RECTmedia. Dilihat dari segi estetika, banner ini cukup bagus. 

Makna yang disampaikan cukup jelas, yaitu penawaran jasa 

RECTmedia dalam pembuatan sebuah website. Menurut penulis, kata 

“MAU?” dalam banner tersebut cukup eye catching dan dapat menarik 

perhatian audiens yang melihat banner ini. Banner ini cocok digunakan 

untuk menjangkau target audiens seperti wirausaha, maupun 

perusahaan. 
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3.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.9 Brainstorming Ide Kenyamanan 
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