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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia, berdampak kepada 

peningkatan persaingan dalam berbagai sarana komunikasi seperti media cetak 

maupun elektronik. Oleh karena itu persaingan tersebut harus di imbangi dengan 

perkembangan inovasi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui strategi 

yang digunakan agar dapat mengembangkan bisnisnya. Salah satu strategi yang 

digunakan untuk menjaga keberlangsunganya adalah dengan melaksanakan 

Marketing Communication 

Strategi Marketing Communication digunakan untuk membantu suatu 

perusahaan memberikan informasi mengenai sebuah produk dan jasa kepada 

pelanggan atau calon pelanggan agar tertanam dibenak mereka, komunikasi juga 

menjaga agar semua produk yang di pasarkan diminati oleh konsumen sasarannya 

dan mencapai target audience  yang sesuai. Salah satu media komunikasi yang 

paling diminati di era perkembangan teknologi komunikasi saat ini adalah media 

internet. 

 Perkembangan terserbut membawa pula dampak yang besar terhadap 

perkembangan internet, yang semakin meluas para ahli mulai menciptakan suatu 

alat komunikasi yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat luas yang kita kenal 

dengan sosial media. Sosial media telah membawa era baru kedalam kehidupan 

digital manusia sekarang ini, bahkan sekarang ini penggunaan sosial media telah 

memasuki kehidupan masyarakat. Berbagai fungsi serta kegunaan lain yang 

ditawarkan sosial media semakin tak terbatas, Bahkan dapat dikatakan bahwa 

sebagian fungsi kegiatan yang manusia yang dulu harus dilakukan secara offline, 

kini sudah tergantikan secara online setelah memasuki zaman sosial media. 
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Perkembangan teknologi dalam sosial media nampaknya masih akan terus 

menghadirkan kejutan bagi kita, karena pada dasarnya teknologi ada untuk 

memaksimalkan hidup bukan untuk melemahkan diri dan pribadi kita.Kehadiran 

media sosial juga membawa warna baru bagi dunia pemasaran. Media sosial 

seperti facebook, twitter, google, yahoo, youtube, dan lain-lain merupakansuatu 

alat promosi yang bisa digunakan para marketer dan pebisnis, baik untuk 

menciptakan awareness, memberi informasi, sales, maupun brand image. 

Sosial media adalah Platformatau media sosial yang secara khusus 

mempengaruhi tindakan untuk mempromosikan sebuah produk atau pelayanan 

demi meningkatkan penjualan di bahas oleh Shana Hyderkabani (2012:3). 

Penggunaan media sosial bagi perusahaan memiliki keuntungan yang beraneka 

ragam diantaranya dengan adanya sosial media dapat menjadi alat promosi bagi 

perusahaan, dapat dengan mudah memperluas target pasar dan incensement pada 

pengguna media sosial, anda dapat menjangkau pelanggan yang tidak terjangkau 

oleh pemasaran tradisional, membangun kesadaran merek, membangun 

masyarakat dengan memperoleh umpan balik dan komunikasi terbuka dengan 

publik, biaya yang efisien, dan meningkatkan penjualan 

 Menurut The America Marketing Association Pengertian Marketing 

Communication yang dibahas oleh Mohssan (2010:2) adalahproses perencanaan 

dan pelaksanaan konsepsi, harga promosi dan distribusi ide,barang, jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan individu serta tujuan organisasi  Dalam 

usaha tersebut komunikasi pemasaran mengkombinasikan penjualan personal, 

periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan menjalin hubungan 

dengan publik demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Ada dua elemen penting didalam komunikasi pemasaran, yaitu 

komunikasi dan marketing. Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan 

pemahaman disampaikan antar individu, atau antara organisasi dengan individu, 

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, gagasan, informasi pengirim 

melalui media ke penerima untuk dapat memahami maksud pengirim. Sementara, 

marketing adalah Sebuahserangkaian kegiatandi manaperusahaan ataunilai-nilai 
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lainorganisasiTransfer(pertukaran) dariprodukinformasi, jasa dan idedi antara para 

pelangganmereka. 

Marketing Communication didalam perusahaan merupakan salah satu 

bentuk strategi inovatif dan proaktif untuk mempertahankan eksistensinya, selain 

itu Marketing Communication juga berguna untuk memperkuat strategi pemasaran 

guna untuk meraih segmentasi yang lebih luas, dan memperkuat loyalitas 

pelanngan. Melihat begitu besarnya manfaat Marketing Communication, 

perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai memanfaatkan peranannya untuk 

mempertahankan eksistensi perusahaan, memperkenalkan perusahaan secara 

mendalam kepada masyarakat, dan menciptakan image yang baik agar perusahaan 

memiliki reputasi dan cita postif dimata masyarakat. 

Marketing Communicationdi era modern ini memiliki peranan penting 

yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena tanpa adanya program marketing yang 

dikembangkan tidak akan mendapatkan input yang benar dan akurat dari 

pelanggan atau konsumennya. Untuk mengembangkan suatu program marketing 

yang baik dapat pula memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sudah 

semakin berkembang. Suatu perusahaan didalam melayani pelanggan dapat juga 

dilakukan dengan cara online, hal ini digunakan agar para pelanggan dapat 

mengakses dengan muda,cepat, tepat, dan akurat didalam menyiapkan informasi 

yang penting, memahami seberapa penting informasi tersebut untuk pelanggan, 

dan dapat meningkatkan citra sebuah perusahaan dimata pelanggan dan 

stakeholder lainnya. 

PT Tridinamika Jaya Instrument menggunakan beberapa sosial media 

sebagai sarana Marketing Communication, beberapa sosial media yang digunakan 

yaitu website, facebook, pinterest, mailchimp, e-mail, kompasiana, dan lain-lain. 

Sosial media ini di perlukan agar perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan 

para konsumen, memudahkan memberikan informasi langsung kepada konsumen, 

adanya feedback dari konsumen dan calon konsumen, selain itu dengan 

menggunakan sosial media perusahaan dapat menjangkau target market yang 

lebih luas yang tidak terjangkau oleh sales marketing.  
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Ada beberapa fungsi utama Marketing Communication di PT Tridinamika 

Jaya Instrument, adalah : 

1. Event organizer, event biasanya digunakan sebagai alat pemasaran 

untuk menciptakan kesadaran pada khalayak secara instant. Selain 

itu event juga dapat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan 

loyalitas pelanggan, memperkenalkan keunggulan suatu produk , 

untuk mendorong penjualan saat event dan fungsi lainnya seperti 

mencari konsumen baru, membuat paket jualan, mereferensikan 

produk ke orang lain, menambah user website, mendapatkan input 

dari customer serta mendekatkan perusahaan dengan target yang 

dituju. 

2. Personal selling, dapat didefinisikan sebagai bentuk presentasi 

personal dari sales force perusahaan dengan tujuan membentuk 

penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. PT 

Tridinamika Jaya Instrument memiliki tim khusus untuk 

memberikan informasi mengenai serangkaian produk. 

3. Advertising, merupakan suatu informasi yang diletakan dimedia 

oleh sponsor yang teridentifikasi yang membayar waktu dan ruang 

terkait dalam isi pesan didalam media tersebut. Beberapa media 

yang digunakan PT Tridinamika Jaya Instrument seperti majalah 

dan media social.  

4. Public Relation, merupakan komunikasi yang direncanakan untuk 

mempengaruhi opini publik melalui performa yang tepat dengan 

tujuan untuk menyampaikan komunikasi secara dua arah. 

Selain itu fungsi Marketing Communication adalah bukan hanya alat untuk 

memanipulasi permintaan produk dan layanan tetapi juga memaikan peran dalam 

membentuk, mengintergrasikan, dan mengarahkan kegiatan organisasi termasuk 

pengembangan dan presentasi dari merek tersebut menurut 

elearning.gunadarma.ac.id (2011:14) 
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Praktisi Marketing Communication harus bisa menggunakan media 

komunikasi yang ada untuk menginformasikan dengan jelas kepada konsumen. 

Ada beberapa alat komunikasi yang mungkin bisa digunakan oleh seorang 

Marketing Communication untuk membantunya dalam menginformasikan suatu 

produk atau jasa, yaitu iklan, penjualan langsung, promosi penjualan dan Public 

Relation secara dua arah dimana para Marketing Communication berusaha 

mengajak konsumen untuk aktif sehingga perusahaan mampu menciptakan dan 

mengembangkan produknya sehingga sesuai dengan apa yang konsumen 

inginkan.  

Ketertarikan penulis memilih bekerja magang di PT Tridinamika Jaya 

Instrument memfokuskan kepada implementasi kegiatan Marketing 

Communication sebagai pokok bahasan laporan magang adalah PT Tridinamika 

Jaya instrument bergerak di bidang test and measurment yang sudah cukup 

terkenal di indonesia, Perusahaan ini sudah bertahan lebih dari 10 tahun ini sangat 

menyadari akan pentingnya penggunaan strategi Marketing Communication 

sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensinya didalam bisnis. 

Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai kegiatan seminar yang dilakukannya 

dalam 4 kali seminar selama setahun dan rencananya PT Tridinamika Jaya 

Instrument akan melakukan Road show kekampus-kampus dan perusahaan-

perusahaan untuk semakin memperluas jaringan dan mengedukasi para 

masyarakat akan pentingnya alat tersebut. 

Kerja magang di PT Tridinamika Jaya Instrument menjadi pilihan penulis 

dengan maksud ingin mengetahui dan mempraktekan kegiatan komunikasi 

pemasaran suatu perusahaan yang bergerak di bidang test and measurment. 

Kegiatan yang dilakukan Marketing Communication PT Tridinamika Jaya 

Instrument dengan pencapaian penjualannya agar dapat meningkatkan profit dan 

mempertahankan keberlangsungan hidup sebagai perusahaan ternama. 

Praktek kerja magang yang dilakukan penulis adalah salah satu  bentuk 

implementasi secara nyata bagi mahasiswa sehingga dapat memudahkan 
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mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah didapat dalam pendidikan formal di 

kampus pada praktek kerja sesungguhnya. 

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

Tujuan kerja magang di PT Tridinamika Jaya Instrument adalah untuk mengetahui 

implementasi Marketing Communication di PT Tridinamika Jaya Instrument. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kegiatan kerja magang dilaksanakan dalam periode 3 bulan mulai dari tanggal 10 

Febuari hingga berakhir pada 25 April 2014. Peserta magang di wajibkan 

mengikuti semua aturan yang berlaku. Waktu kerja magang dari dimulai dari hari 

Senin sampai dengan hari Sabtu, pada pukul 08.30 sampai dengan 16.30, 

sedangkan khusus untuk hari sabtu berakhir pada pukul 13.00. 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut merupakan prosedur dari pelaksanaan kerja magang, antara lain :  

1. Penulis membuat Curriculum Vitae (CV), membuat Form KM-01 atau 

formulir pengajuan Kerja Magang, yang harus ditandatangani Ketua 

Program Studi Ilmu Komunikasi. 

2. Penulis menukarkan Form KM-01 dengan Sekertaris Administrasi 

Program Studi Ilmu Komunikasi, lalu diberikan surat pengantar magang 

atau Form KM-02. 

3. Penulis pun mengajukan CV, surat pengantar magang ke PT Tridinamika 

Jaya Instrument  

4. Penulis melakukan interview pada Rabu, 22 Januari 2014. Setelah 

diterima, akhirnya penulis melakukan kegiatan menjadi seorang Marcomm 

di PT Tridinamika Jaya Instrument. 
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5. Penulis meminta surat pernyataan telah diterima magang kepada PT 

Tridinamika Jaya Instrument yang akan diberikan kepada Sekertaris 

Administrasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan kepada BAAK untuk 

ditukarkan dengan Form KM-03 sampai dengan KM-07. 

6. Penulis melakukan kerja magang dibawah bimbingan Bapak Derby selaku 

Manager Marcomm di PT Tridinamika Jaya Instrument 
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