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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 
Terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi di Eropa dan Amerika 

memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia. Namun, ternyata hal 

tersebut tidak memberi pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, bahkan 

perekonomian Indonesia pada tahun 2012 dapat dikatakan stabil. Hal ini didukung 

oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu Darmin Nasution yang mengatakan bahwa 

Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi paling stabil di dunia, 

sehingga banyaknya investor asing yang ingin menanamkan modal (Kompas 

2012). Meskipun kondisi ekspor melemah, tetapi daya beli konsumen di Indonesia 

sangat tinggi sehingga memicu perkembangan industri dalam negeri. Hal ini 

terbukti dengan adanya peningkatan  jumlah wirausaha dari 0,24% menjadi 1.56% 

di bulan Januari 2012 (Bisnis 2012). 

Meningkatnya jumlah wirausaha dan banyak investor yang akan 

menanamkan modal akan memicu persaingan bisnis yang ketat di Indonesia, 

dimana perusahaan akan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen melalui 

media promosi yang bervariasi dan pesan-pesan yang persuasif. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan penjualan dan juga membuat brand tersebut tetap berada 

dalam benak konsumen, meskipun muncul brand-brand baru. Kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan ini dapat dikatakan juga sebagai branding. Salah satu 

contoh kegiatan branding yang berhasil adalah Coca-Cola, Coca-Cola 
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membangun brand melalui kegiatan pemasaran seperti beriklan, mengadakan 

event atau mensponsori suatu acara. Coca-Cola memanfaatkan seluruh touch 

points yang ada sebagai sarana dalam membangun brand dan berpromosi.  

 Dalam melakukan kegiatan branding banyak media promosi yang dapat 

dimanfaatkan untuk membangun sebuah brand. Salah satunya yaitu media 

internet. Pertumbuhan pengguna internet yang semakin tinggi, membuat media ini 

menjadi semakin diperhitungkan. Hasil riset yang dilakukan oleh Markplus 

Insight menyatakan bahwa terjadi peningkatan pengguna internet dari 42 juta 

orang menjadi 55 juta pada tahun 2011 juta (Kompas 2012) dan membuat 

Indonesia berada dalam urutan ke delapan sebagai pengguna internet terbanyak 

(Internet World Stats 2012)  

 
Gambar 1.1 Negara Pengguna Internet di Dunia 
Sumber : www.internetworldstats.com 2012 
 

Selain itu menurut survey yang dilakukan oleh IPSOS, pada bulan april 

2012, mengatakan bahwa selama tiga bulan terakhir, pengguna internet di 

Indonesia sebanyak 44% menggunakan internet untuk melakukan pembelian 

barang atau jasa (IPSOS 2012). Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi 

negara-negara lain seperti di Asia, Eropa dan Amerika. 
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Gambar 1.2 Penggunaan Internet di Dunia 
Sumber : http://www.ipsos-na.com/ 2012  
 
Dengan adanya data yang menujukan meningkatnya pengguna internet, 

khususnya di Indonesia, yang juga dibarengi dengan besarnya pengguna internet 

tersebut yang melakukan kegiatan pembelian secara online dapat dinilai bahwa 

media internet menjadi media yang patut diperhitungkan dalam melakukan 

kegiatan pemasaran. 
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PT. Multi Tara merupakan perusahaan bergerak dalam bidang kemasan 

plastik. Selama ini, kegiatan branding yang dilakukan perusahaan hanyalah 

melalui media internet, yaitu website. Namun, website yang telah ada ternyata 

tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tujuan berpromosi pun 

tidak tercapai. Oleh sebab itu PT. Multi Tara memutuskan untuk memperbaharui 

website tersebut sebagai bentuk branding perusahaan  

Dalam kegiatan magang, Penulis membantu dalam merencanakan 

pembaharuan website hingga website tersebut dapat berjalan dengan baik, serta 

membantu perusahaan untuk berhubungan dengan pelanggan dan melakukan 

pendataan pelanggan. Semua kegiatan itu dilakukan dalam rangka menciptakan 

brand image dan brand awareness bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 
I.2 Tujuan Magang 
 

Penulis melakukan magang di PT Multi Tara dengan tujuan sebagai 

berikut :  

1) Penulis ingin mengetahui bagaimana proses branding PT. Multi tara 

melalui website dalam rangka menciptakan brand image dan brand 

awareness. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang  

 Penulis ditempatkan pada ADM & Promotion yang dipimpin oleh divisi 

marketing, dimana divisi Marketing itu sendiri masih dirangkap oleh Direktur 

perusahaan. ADM & Promotion bertanggung jawab atas semua kegiatan yang 

terjadi di website, seperti membalas pesan pelanggan, melakukan update dan juga 

mendata pelanggan, selain itu ADM & Promotion juga  membantu pekerjaan 
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divisi Marketing. Semua kegiatan yang dilakukan oleh ADM & Promotion 

dibimbing dan diawasi langsung oleh Direktur. 

 
I.4 Lokasi dan Waktu Pelaksaan Magang 

 Penulis melaksanakan magang terhitung semenjak tanggal 15 Mei 2012 

hingga 29 September 2012 yaitu dengan waktu kurang lebih selama empat bulan 

atau selama 640 jam. Waktu operasional magang yaitu dari hari Senin hingga 

Sabtu , dari jam 08.30 sampai jam 17.30 untuk Senin – Jumat dan jam 08.30 

sampai jam 13.30 untuk hari Sabtu.  

Tempat pelaksaan magang yaitu bertempat di : 

 
PT. Multi Tara  

Ruko Alam Sutera Town Centre Blok 10H/2  

Alam Sutera , Serpong – Tangerang 

www.multitara.com  

 




