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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis di Indonesia pada jaman sekarang 

ini  semakin berkembang. Hal ini dapat kita lihat dengan meningkatnya pendapatan 

perkapita dari masyarakat di Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai 30 juta rupiah 

atau sekitar US$ 3.542,9 (BPS 2012). Dengan meningkatnya pendapatan perkapita 

masyarakat Indonesia, itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah meningkat 

setiap tahunnya. 

 Begitu banyak perusahaan yang berdiri di Indonesia setiap tahunnya yang 

terdiri dari berbagai macam bidang usaha yang menyebabkan peningkatan 

perkembangan di dunia ekonomi dan bisnis di negara Indonesia. Hasil pengamatan 

dari BPS tahun 2006, disebutkan bahwa peningkatan usaha atau perusahaan 

meningkat 3,32% setiap tahunnya. Menurut CEIC Data pada tahun 2010, disebutkan 

bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-6 terbesar di antara negara-negara 

berkembang dan ke-5 tercepat dalam pertumbuhan di antara negara-negara G20. Hal 

ini juga yang menyebabkan persaingan ketat antara perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. 
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Menurut Berita Resmi Statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik No. 

13/02/Th. XV, 6 Februari 2012 dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada tahun 2011 meningkat mencapai 6,5% dibandingkan tahun 2010. Nilai Produk 

Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp 

2463,2 triliun, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 

2178,9 triliun dan Rp 2313,8 triliun. Dapat dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB 

tahun 2011 meningkat sebesar Rp 990,8 triliun, yaitu dari Rp 6436,3 triliun pada 

tahun 2010 menjadi sebesar Rp 7427,1 triliun pada tahun 2011. Kategori lapangan 

usaha mengalami peningkatan dan tercatat di dalam Badan Pusat Statistik yaitu 

pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; 

industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan 

restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan; 

dan jasa-jasa. 

Salah satu bisnis yang berkembang pesat adalah bisnis jasa. Begitu banyak 

bisnis jasa yang disediakan salah satunya seperti jasa percetakan. Di Indonesia 

sendiri, perusahaan percetakan ada begitu banyak. Para pelaku usaha di industri 

grafika optimis industri berbasis percetakan pada tahun 2012 dapat tumbuh 5,3% 

yang sebelumnya 4,7% pada tahun 2011. Ketua Persatuan Grafika Indonesia, Jimmy 

Juneanto mengatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan industri percetakan di 

dalam negeri dapat dilihat dari besarnya pesanan mesin cetak di luar negeri, di mana 
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pada tahun 2010 hingga 2011 mencapai 40% peningkatannya (Suara Pembaruan 

2011).  

Pada jaman sekarang ini, persaingan bisnis di jasa percetakan semakin ketat 

dan kompetitif yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk menciptakan dan 

menggunakan strategi marketing yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran 

untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka tawarkan. Marketing merupakan 

salah satu cara untuk membuat perusahaan terus dapat bertahan dalam arus 

persaingan dunia bisnis di Indonesia yang terus berkembang. 

Marketing menurut Keegan dan Green (2008, 4),  

“Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships 
in ways that benefit the organization and its stakeholders.” 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa marketing merupakan proses 

dalam menciptakan, mengkomunikasikan dan mengirimkan makna kepada konsumen 

yang juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen supaya dapat 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan.. Namun pada jaman sekarang ini, kegiatan 

marketing pun telah berkembang. Dalam ilmu komunikasi kini tidak hanya berhenti 

di pemasaran atau marketing saja, melainkan terus berkembang menjadi komunikasi 

pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication.  

Menurut Schultz dari Northwestern University (2004, 20),  

“IMC is a strategic business process used to plan, develop, execute, and evaluate 
coordinated, measurable, persuasive brand communication programs over time with 
consumers, customers, prospects, and other targeted, relevant external and internal 
audiences.” 
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Integrated Marketing Communication adalah proses strategi bisnis yang terdiri dari 

beberapa kegiatan yang di antaranya perencanaan, pengembangan, pengeksekusian, 

pengevaluasian, pengkoordinasian, pengukuran, melalui program persuasi suatu 

brand yang relevan dari waktu ke waktu dengan konsumen, customers, prospek dan 

calon pelanggan yang ditargetkan. 

Untuk dapat menjalankan strategi bisnis yang baik, dibutuhkan kegiatan-

kegiatan IMC yang dapat mendukungnya. Kegiatan-kegiatan IMC tersebut di 

antaranya advertising, direct marketing, publicity, sales promotion, personal selling, 

packaging, event and sponsorship, dan customer service (Ouwersloot dan Duncan 

2008). Seringkali perusahaan-perusahaan tidak hanya menggunakan satu IMC Tools, 

melainkan menggabungkan IMC Tools untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal 

dalam marketing perusahaan mereka. 

PT. Indojaya Multitama lebih banyak menggunakan IMC Tools berupa 

personal selling dikarenakan PT. Indojaya Multitama merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa. Ciri-ciri perusahaan yang tepat untuk menggunakan personal 

selling adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, membutuhkan salesperson 

untuk menjelaskan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, membutuhkan 

penjelasan yang rinci untuk produk atau jasa yang ditawarkan (mengenai harga, 

peraturan, waktu pengiriman) dan perlu mempersuasi customer (Ouwersloot dan 

Duncan 2008). Salah satu alasan lainnya mengapa lebih banyak menggunakan 

personal selling sebagai strategi marketing perusahaan dikarenakan personal selling 
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merupakan salah satu strategi untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan yang cukup efektif. Dengan personal selling perusahaan dapat 

mengetahui respon atau feedback langsung dari customer, sehingga apabila ada 

respon yang kurang baik dari customer, mereka dapat memperbaiki kekurangannya 

itu.  

Personal selling di atas sesuai dengan definisi Personal Selling menurut 

Ouwersloot dan Duncan (2008, 373), 

“Personal Selling is to acquire new customers or to sell additional products to current 
customers, involves generating and qualifying leads, making sales calls, identifying and responding to 
objection, closing the sale, and following up to build and maintain the customer relationship.” 

Berdasarkan definisi personal selling di atas, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi 

dari personal selling adalah untuk mengidentifikasi dan merespon customer. Melalui 

personal selling, perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan 

dari customer. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari perusahaan Hawlett Package di 

dalam buku Duncan (2008) yang berjudul “Advertising & IMC” bahwa personal 

selling dapat efektif karena perusahaan mampu berbicara secara langsung dengan 

customer yang tepat dan dengan pesan yang tepat. Oleh karena itu, banyak 

perusahaan yang juga menggunakan personal selling sebagai salah satu strategi 

utama mereka untuk memasarkan barang atau jasa yang mereka tawarkan. Seperti 

perusahaan mobil, asuransi dan real estate, mereka menggunakan personal selling 

sebagai senjata utama mereka untuk menawarkan jasa yang mereka jual (Ouwersloot 

dan Duncan 2008). 
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Pembahasan mengenai personal selling juga dikarenakan perusahaan tempat 

penulis melakukan kegiatan magang, yaitu PT. Indojaya Multitama merupakan jenis 

perusahaan yang melakukan B2B (Business to Business). B2B adalah sebuah istilah 

di mana kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh satu perusahaan kepada perusahaan 

lainnya, seperti grosir dan pengecer (Richard 2008). IMC Tools yang dapat digunakan 

oleh B2B adalah personal selling, public relations, dan direct marketing (George 

2009). PT. Indojaya Multitama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang offset 

printing, sehingga yang ditawarkan oleh PT. Indojaya Multitama adalah jasa untuk 

percetakan. 

Untuk dapat memaksimalkan aktifitas personal selling, PT. Indojaya 

Multitama juga menggunakan Customer Relationship Management (CRM) untuk 

menjaga hubungan baik dengan customer yang sudah ada, sehingga hubungan antara 

PT. Indojaya Multitama dengan customer bukan hanya hubungan beli putus atau 

sekedar hubungan bisnis jangka pendek. Tetapi hubungan yang diciptakan oleh PT. 

Indojaya Multitama dengan customer-nya adalah hubungan bisnis jangka panjang.  

Hal ini sesuai dengan definisi CRM menurut Belch (2007, 578), 

“CRM is defines as an organization’s effort to develop a long-term, cost-effective link with 

individual customers for mutual benefit.” 

Melalui pengertian CRM, suatu organisasi berupaya dalam membangun hubungan 

jangka panjang dengan customers untuk keuntungan jangka panjang dan keuntungan 
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yang akan diperoleh oleh perusahaan apabila menerapkan IMC Tools berbasis CRM 

dalam perusahaan. Dengan CRM, perusahaan dapat mengetahui customer mana yang 

harus ditindak lanjuti, kapan harus ditindak lanjuti dan bagaimana hasilnya. 

Perusahaan juga dapat mengetahui customer mana yang tidak perlu ditindak lanjuti, 

dapat mengetahui kenapa penjualan tidak terjadi (contohnya seperti, penawaran dari 

kompetitor yang lebih baik, ketidakpuasan dengan barang atau jasa yang ditawarkan, 

pengiriman yang tidak tepat waktu), mengidentifikasi siapa yang berpengaruh di 

dalam perusahaan customer untuk mengambil keputusan, dan juga mengidentifikasi 

customer yang meninggalkan perusahaan dan pergi ke perusahaan lain (Ouwersloot 

dan Duncan 2008). 

Penulis tertarik untuk mempelajari mengenai strategi marketing personal 

selling dari PT. Indojaya Multitama karena Penulis ingin mengetahui bagaimana cara 

untuk melakukan tekhnik persuasi yang efektif kepada customers untuk dapat 

melakukan penjualan. Dengan demikian penulis memilih untuk melakukan aktifitas 

magang, khususnya personal selling sebagai tugas akhir penulis di PT. Indojaya 

Multitama. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Tujuan magang yang dilakukan oleh penulis di PT. Indojaya Multitama 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penulis ingin mempelajari aktifitas pekerjaan di Divisi Marketing PT. 

Indojaya Multitama berdasarkan definisi IMC. 

2. Penulis ingin mempelajari tahapan-tahapan personal selling yang 

dilakukan PT. Indojaya Multitama dalam mendapatkan customer baru 

(Telkomsel). 

3. Penulis ingin mengetahui peranan kegiatan personal selling yang 

dilakukan PT. Indojaya Multitama dalam tujuannya meningkatkan 

penjualan. 

4. Penulis ingin mengetahui manfaat personal selling yang dilakukan PT. 

Indojaya Multitama terhadap customer (Telkomsel) berdasarkan analisis 

SWOT dibandingkan dengan aplikasi dari IMC Mix lainnya. 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Selama menjalani kegiatan magang di PT. Indojaya Multitama, penulis 

ditempatkan sebagai Junior Sales Marketing pada Divisi Marketing dan berada di 

bawah pengawasan seorang Manager Marketing, Bapak Wilbert Karimun. Divisi ini 

bertugas untuk melakukan penjualan, follow up dan memberikan proposal penawaran 

kerjasama kepada customer dari PT. Indojaya Multitama. 

 Kegiatan magang yang dilakukan penulis pada PT. Indojaya Multitama di 

Divisi Marketing antara lain adalah mencari client untuk menawarkan jasa offset 
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printing atau percetakan dan juga melakukan follow up kepada mitra kerjasama dari 

PT. Indojaya Multitama. 

 Beberapa project yang diikuti dan dikerjakan oleh penulis selama menjalani 

kegiatan magang di PT. Indojaya Multitama adalah melakukan penawaran dan follow 

up untuk pembuatan majalah bulanan PT. ANTAM hingga menjadikan PT. ANTAM 

sebagai mitra kerjasama PT. Indojaya Multitama. Ada pun project lainnya seperti 

memenangkan pitching dari salah satu perusahaan operator telepon terbesar di 

Indonesia yaitu Telkomsel untuk pembuatan voucher isi ulang pulsa dengan grafik 

design gambar dengan 3D. Gambar yang akan ditampilkan adalah gambar para atlit-

atlit olahraga di Indonesia yang sudah berhasil mengharumkan nama negara 

Indonesia di dunia internasional, tetapi kurang diperhatikan oleh negara. Masih 

banyak lagi project-project yang diikuti dan dilaksanakan oleh penulis selama 

aktifitas magang di PT. Indojaya Multitama seperti Lestari Book dalam pembuatan 

cover Al-Quran 3D untuk anak kecil dan kartu Timezone. 

 

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

 Penulis melaksanakan kegiatan magang sebagai tugas akhir penulis selama 

empat bulan di PT. Indojaya Multitama, dimulai dari tanggal 28 Mei hingga 8 

Oktober 2012. Waktu kerja penulis adalah setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai 
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dari pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB. Waktu kerja tersebut fleksibel dan dapat 

berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi maupun tugas yang dipercayakan 

kepada penulis dan menjadi tanggung jawab penulis. 

 Pelaksanaan kegiatan magang penulis berlangsung di PT. Indojaya Multitama 

yang bertempat di: 

Jalan Nusa Indah No. 26 (Kapuk), Jakarta Barat 11720 

Phone : (62-21) 567-9371, 567-9372 

Fax : (62-21) 567-9370, 5437-7102 

www.indojaya-m.com 

 

 




