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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Digikidz adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan 

kursus komputer dan robotika. Digikidz sendiri disediakan khusus untuk anak 

yang berusia dari 3 tahun sampai 15 tahun. Digikidz didirikan oleh seorang wanita 

yang lahir di kota Malang, yaitu Ibu Ir. Hanny Agustine disapa akrab dengan 

panggilan Ms. Hanny. Beliau adalah wanita lulusan Universitas Kristen Satya 

Wicana, Salatiga, jurusan Teknik Elektro. Sebelum beliau mendirikan Digikidz, 

beliau sudah memiliki pengalaman bekerja selama 14 tahun sampai akhirnya 

Digikidz didirikan pada tahun 2001. (www.digikidz.co.id) 

Digikidz didirikan oleh Ms. Hanny dikarenakan pengalaman pribadi yang 

dialami antara anaknya dengan sekolahnya. Ms. Hanny menemukan suatu 

kejanggalan dibalik nilai jelek ulangan anaknya yang masih kelas 3 SD dan 

akhirnya menemui kepala sekolahnya. Soal yang ditemukan Ms. Hanny adalah 

“Batu bata digunakan untuk ...”. Kepala sekolahnya mengatakan bahwa jawaban 

yang harus diisi oleh anak tersebut adalah membangun rumah, namun jawaban 

yang diisi oleh anak Ms. Hanny adalah “mengganjal pintu”.  Ms. Hanny heran 

dengan salahnya jawaban tersebut karena merasa bahwa batu bata pun memang 

bisa digunakan untuk mengganjal pintu. Begitu juga dengan soal lain yang berisi 

“Saya belajar untuk menjadi ...” dan jawaban yang ditemukan oleh anak Ms. 

Hanny adalah “Professor” namun kepala sekolah bersikeras bahwa jawaban yang 

harusnya diisi adalah “Pintar”. (www.digikidz.co.id) 

Dari situlah Ms. Hanny ini mendapatkan perasaan frustasi serta ide 

menarik. Ide menarik tersebut adalah menciptakan sarana belajar yang 

menyenangkan bagi anak dan remaja. Ide tersebut pun sekarang adalah 

perusahaan Digikidz yang mempunyai dasar dari Multimedia Technology dan 

Creativity. (www.digikidz.co.id) 
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Digikidz sebelum membangun perusahaannya, sudah menentukan untuk 

menetapkan 2 filosofi yang harus ada pada diri setiap masing-masing guru 

Digikidz. Filosofi tersebut adalah: (www.digikidz.co.id) 

1. Fun Learning and Active Learning 

Dengan membuat anak-anak belajar sambil bermain tentu lebih 

menyenangkan dibandingkan harus duduk manis dan rapi karena hal 

tersebut sudah menutup rapat-rapat kreativitas anak. Filosofi ini diikuti 

dengan penataan interior yaitu dengan membuat meja bundar dan warna 

ruangan menarik. 

2. Child-centered Learning Style 

Maksud dari filosofi ini adalah dimana guru itu sebagai fasilitator bukan 

sebagai diktator. 

 Setiap perusahaan wajib memiliki nama brand, logo, serta tagline untuk 

mudah diingat dan dikenal masyarakat serta menjadi pembeda dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya. Digikidz adalah nama brand tersebut. Sebelum 

Digikidz, perusahaan ini pernah menggunakan nama Cyberkidz. Namun karena 

dihubungkan suatu hak cipta karena nama tersebut sudah digunakan maka diganti 

ke nama yang baru yaitu Cyberkids. Dengan adanya nama yang mirip tersebut, 

Perusahaan Digikidz ini akhirnya kembali mengganti nama yaitu Digikidz. 

Digikidz juga menjadi logo perusahaan sebagai logo perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pendidikan komputer dan robotika. Digikidz ini sendiri adalah sebuah 

singkatan dari Digital Kidz yang berarti anak-anak masa depan yang hidup di era 

Digital. Diikuti dengan tagline dari Digikidz yang berbunyi “Technology for 

creative kids”.Tagline tersebut adalah tagline yang merupakan pemikiran 

mendasar perusahaan Digikidz bahwa teknologi hanyalah sebuah alat, namun 

teknologi akan bermakna apabila digunakan untuk menciptakan anak-anak yang 

kreatif. Berikut adalah logo dan tagline Digikidz. (www.digikidz.co.id) 
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Gambar 2.1 Logo dan Tagline Perusahaan Digikidz 

Selain logo dan tagline, Digikidz juga memiliki maskot sebagai karakter di dalam 

perusahaan Digikidz. Maskot tersebut bernama Digi. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Maskot Digikidz, Digi(paling depan) (www.digikidz.co.id) 

 

2.2 Profil Perusahaan 

2.2.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Digikidz : 

Memberi wawasan belajar berbasis teknologi multimedia dan 

kreatifitas bagi generasi muda Indonesia.  

Misi Digikidz : 

Menyediakan Multimedia Computer │Robotic│iPad Learning 

Center for Children yang menyenangkan bagi anak usia 3-15 

tahun. (www.digikidz.co.id)  
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2.2.2 Nilai-Nilai Perusahaan 

Di dalam perusahaan Digikidz terdapat beberapa nilai-nilai yang 

diterapkan, yaitu: (www.digikidz.co.id)  

1. Honest :  

Digikidz menerapkan nilai kejujuran karena mereka berpikir bahwa dengan 

mereka sekali berkata jujur maka semua orang dapat mudah percaya dan ketika 

sekali orang berkata tidak jujur maka sesulit apapun usaha kita maka orang tidak 

akan percaya lagi pada kita, seolah-olah mendapat “cap” tidak bisa dipercaya. 

2. Help Each Other :  

Digikidz memegang prinsip bahwa sejak lahir kita ditolong sampai meninggal pun 

kita masih ditolong, bagaimana kita hidup, pastinya harus tolong-menolong. 

3. Goal Oriented :  

Untuk nilai ini sangat perlu di Digikidz karena perusahaan punya target 

pendapatan dan punya target profit setiap tahun. Tanpa pendapatan dan profit, 

perusahaan tidak mungkin bisa berkembang. 

 

2.2.3 Alamat Perusahaan 

Kantor Pusat : Ruko BSD Sektor IV Blok RD no. 69, Tangerang Selatan  

Kantor Saya : Imperial Aryaduta Country Club, Lippo Karawaci Village 

Website : www.digikidz.co.id 
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2.3 Struktur Organisasi 

Pada laporan kerja magang ini penulis mencantumkan struktur organisasi 

Digikidz, tempat penulis melaksanakan pelaksanaan kerja magang. Struktur 

organisasi DigiKidz ini dicantumkan untuk mengetahui pentingnya akan jajaran 

manajemen di PT. Digikidz. Berikut struktur organisasi PT. Digikidz. 
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Pada struktur organisasi di atas yang menduduki posisi paling tinggi 

adalah Mr. Agung Saputra dimana beliau menjabat sebagai Head of Operational 

dan kemudian di bawahnya terdapat Manager Operational dan Accounting. 

Dalam struktur ini terdapat suatu kotak bergaris putus-putus. Disitulah letak para 

divisi marketing. Listiawati Setiawan atau disebut akrab dengan Ms. Liz, 

menduduki posisi sebagai Head of Marketing. Ms.Liz sendiri juga adalah 

supervisor yang membimbing saya sebagai penulis menjalani program magang di 

Digikidz. Penulis berada pada Marketing Center Lippo sebagai Staff Marketing 

yang bertugas untuk memasarkan Digikidz Lippo Imperial. 

 

2.4 Landasan Teori 

2.4.1 Pemasaran (Marketing) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), marketing adalah proses sosial dan 

manajerial dimana individual dan organisasi mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan mau melalui membuat dan saling bertukar nilai dengan yang lain. 

Pemasaran tidak selalu identik dengan menjual suatu produk atau jasa agar 

mendapatkan keuntungan, tetapi juga berkaitan erat dengan mengatur hubungan 

yang saling menguntungkan dengan konsumen. Dua hal yang menjadi dasar 

tujuan dilakukannya proses pemasaran di setiap perusahaan adalah untuk menarik 

perhatian masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen dan mempertahankan 

current consumer dengan memberikan kepuasan kepada mereka. 

Selain itu, Sexton (2006) juga berpendapat bahwa marketing itu bukan 

hanya tentang harga, tempat, produk dan promosi. Marketing memiliki definisi 

yang baru yaitu berhubungan dengan perceived value. 

Untuk memahami konsumen, kita harus mengetahui apa saja yang 

dibutuhkan dalam memahami konsumen dan target pasar perusahaan tersebut. 

Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam memahami konsumen dan target 

pasar menurut Kotler dan Armstrong (2012), antara lain : 
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 Needs, wants, and demands 

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi demi 

kelangsungan hidup seseorang. Sedangkan kemauan adalah bentuk 

dari kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

budaya, personalitas, dan sifat-sifat individu seseorang. Keinginan 

dalam hal ini adalah kemauan yang didukung oleh kemampuan 

seseorang untuk memilikinya. Demand sendiri pun adalah sesuatu 

yang diinginkan serta kita mampu memenuhinya atau 

menkonsumsinya. 

 Market offerings 

Keinginan dan kemauan konsumen dapat terpenuhi melalui 

berbagai macam hal yang ditawarkan oleh pasar.  

 Costumer value and satisfaction 

Hampir seluruh konsumen memiliki ekspektasi terhadap barang / 

jasa yang mereka gunakan. Apabila produk dari suatu merek 

berhasil memenuhi ekspektasi pembeli, maka pembeli tersebut 

akan membeli produk / jasa itu kembali yang diproduksi oleh 

perusahaan tersebut. 

 Exchange and relationship 

Pertukaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan 2 pihak untuk 

saling memberikan suatu barang / jasa yang memiliki nilai yang 

sama. Dalam konteks pemasaran, pertukaran terjadi ketika 

konsumer membayar sejumlah uang kepada suatu perusahaan dan 

perusahaan memberikan barang / jasa kepada konsumer sejumlah / 

sama dengan uang yang diberikan konsumer ke perusahaan. 

 Market 

Perusahaan perlu mengidentifikasi suatu pasar agar dapat 

mengetahui perusahaan-perusahaan yang menjadi kompetitor 

Dari pengertian pemasaran para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran merupakan suatu proses pertukaran produk berupa barang, jasa, 
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dan ide yang melibatkan dua pihak atau lebih. Pada prakteknya, pemasaran 

seringkali dipandang sebagai suatu upaya kreatif, promosi, atau periklanan, 

distribusi, dan penjualan. Oleh karenanya, keberhasilan sebuah perusahaan juga 

seringkali dikaitkan dengan keberhasilan upaya pemasaran yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Agar upaya pemasaran dapat dilakukan dengan efektif dan 

mencapai sasaran diharapkan, diperlukan perumusan strategi yang benar-benar 

cermat. Dan salah satu hal terpenting yang dapat menunjang perumusan strategi 

pemasaran tersebut adalah dengan analisa data pemasaran yang baik. Dalam hal 

ini, data menjadi hal penting untuk diamati. 

2.4.2 Customer Relationship Management 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2012), Customer Relationship 

Management (CRM) adalah suatu konsep modern yang paling penting di dalam 

marketing. Dari definisi tersebut, CRM mengikutsertakan dalam me-manage 

informasi yang detail tentang konsumen individu dan hati-hati me-manage 

sentuhan untuk memaksimalkan loyalty konsumen. 

 Selain itu menurut Peelen (2005), Customer Relationship Management 

juga didefinisikan sebagai sebuah proses yang menunjukan seluruh aspek dalam 

mengidentifikasi konsumen, menciptakan pengetahuan konsumen, membangun 

hubungan dengan konsumen dan mempertegas persepsi konsumen terhadap 

organisasi beserta produknya. 

 Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis dimana 

hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap sebuah organisasi secara 

keseluruhan, seperti marketing, IT, service, logistic, finance, sistem produksi dan 

pengembangan, human resource management, dan masih banyak lagi. Customer 

Relationship Management dapat membantu g3mengarahkan seluruh karyawan 

untuk menjaga hubungan dengan konsumen. (Peelen, 2005) 

 Menurut Peelen (2005:60), perusahaan yang menjalankan sistem Customer 

Relationship Management memiliki tujuan untuk dapat memahami customer, 

berkomunikasi dengan customer dan juga membangun hubungan berjangka 

panjang yang saling menguntungkan dengan customer. Salah satu objektif yang 
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dapat dimiliki suatu organisasi dalam menjalankan sistem CRM yaitu untuk 

meminimalisir biaya serta meningkatkan produksi dan kenyamanan customer. 

Sistem CRM yang efektif itu sendiri diartikan dengan sistem CRM yang mampu 

memenuhi objektif milik perusahaan. 

Berdasarkan definisi di atas, CRM dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, 

yaitu:  

 

 Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan  

 Menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan 

 Mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan 

 

Selain tujuan CRM dilaksanakan, terdapat tiga tahapan CRM, yaitu: 

1. Mendapatkan pelanggan baru (acquire). Pelanggan baru didapatkan dengan 

memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan 

yang menarik.  

2. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada (enhance). 

Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian 

pelayanan yang baik terhadap pelanggannya (customer service). Penerapan cross 

selling atau up selling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan 

perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan (reduce cost).  

3. Mempertahankan pelanggan (retain). Tahap ini merupakan usaha mendapatkan 

loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi 

keinginan pelanggan. 
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