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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya berkomunikasi. Manusia 

melakukan komunikasi dengan tujuan masing-masing. Hal ini terlihat ketika kita 

berhubungan dengan keluarga, teman bersosialisasi, lingkungan kerja, dan 

sebagainya. Begitu pula ketika kita memasuki dunia kerja, kita harus mengetahui 

betul dengan siapa kita ingin berkomunikasi setelah itu kita harus berusaha untuk 

menyesuaikan diri dalam hal cara penyampaian komunikasi tersebut supaya dapat 

mencapai tujuan perusahaan. Sebuah perusahaan juga membutukan komunikasi 

yang baik dengan calon pelanggan atau yang sudah menjadi pelanggannya. 

 Komunikasi yang baik merupakan hal yang penting diterapkan oleh 

sebuah perusahaan karena saat melakukan komunikasi dengan pelanggan, secara 

tidak langsung kita sedang melakukan negosiasi supaya pelanggan memiliki 

keinginan untuk membeli dan menggunakan produk perusahaan. Keputusan akhir 

dari pembeli untuk menggunakan produk kita atau tidak sangatlah bergantung dari 

cara perusahaan mengkomunikasikannya dan komunikasi yang baik berguna 

untuk terus mempertahankan pelanggan agar setia pada produk perusahaan.  

 Selain komunikasi yang baik dengan pelanggan, salah satu unsur penting 

dalam perusahaan adalah pemasaran. pemasaran merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan roda perusahaannya, karena 
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tidak jarang perusahaan gagal mencapai tujuannya disebabkan sistem pemasaran 

yang kurang tepat. Pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang 

berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai 

dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa 

memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial (Jonshon  1997). 

Konsep marketing mix merupakan salah satu konsep dalam pemasaran 

modern pada saat ini. Konsep tersebut adalah salah satu kegiatan pemasaran yang 

sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengejar maksimum profit. 

Menurut Kotler (1985 : 45-48) mengemukakan bahwa marketing mix dapat dibagi 

menjadi 4P yaitu product, price, place dan promotion. Dalam mencapai tujuan 

utama dari pemasaran yakni menyalurkan barang-barang atau jasa secara efisien 

dari produsen ke konsumen maka dibutuhkan adanya kegiatan penyaluran 

(distribusi) sebagai mata rantai yang harus dilalui oleh barang-barang dari 

produsen ke konsumen pada waktu dan jumlah yang tepat.  

PT. Iris Solusi Pratama merupakan perusahaan yang menjadi distributor 

dari produk bermerk Legrand yang berasal dari Italy. PT.Iris Solusi Pratama 

mengembangkan terus perusahaannya yang tadinya hanya menggunakan sistem 

B2B (business to business) dan sekarang sudah semakin berkembang dengan 

menggunakan sistem B2C (Business to Customer) juga. Seperti menurut Doole 

(2005, 25) yang membedakan customer menjadi dua jenis yaitu B2B (Business to 

business) dan B2C (Business to Customer). Perbedaan kedua jenis tersebut yaitu 

terdapat pada produk atau jasa yang dibeli jika B2C yang menjadi pembeli 
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langsung kepada pemakai dan B2B konsumennya berasal dari kalangan bisnis, 

produsen, reseller atau institusi lainnya. 

PT. Iris Solusi Pratama merupakan perusahaan yang menyediakan segala 

kebutuhan listrik di rumah, apartment, kantor, hotel dan lain lain. Di jakarta saat 

ini sudah sangat pesat perkembangan teknologinya tidak hanya itu masyarakat 

khususnya yang memiliki penghasilan yang tinggi semakin ingin memiliki sesuatu 

yang baru dan yang menggunakan sistem berteknologi tinggi. PT. Iris Solusi 

Pratama merupakan perusahaan yang menjual produk dari Legrand Italy yaitu 

electrical accessories, sound diffusion, automation, burgar alarm, video intercom 

dan semua kebutuhan listrik lainnya. Perusahaan ini menjadi pilihan penulis 

dalam melaksanakan magang karena penulis ingin mengetahui cara perusahaan ini 

memberi pelayanan bagi kliennya dan bagaimana perusahaan ini bisa bertahan 

dan berkembang dengan mengutamakan pelayan yang terbaik bagi kliennya. 

Lalu unsur yang penting juga bagi perusahaan adalah promosi. Promosi 

pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan setia pada produk yang di tawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.(Tjiptono 2001). Adapun tujuan dari pada perusahaan melakukan 

promosi menurut Tjiptono (2001) adalah menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya. 
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Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran 

promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau 

pemilihan jenis kegiatan promosi, antara lain: Advertising, Personal selling, 

Publisity, Sales promotion, dan Direct marketing. (Kotler 2001). Promosi yang 

baik harus sejalan dengan komunikasi yang jelas kepada pelanggan, karena jika 

tidak maka pelanggan tentunya akan susah untuk memahami maksud dan tujuan 

perusahaan. Dengan demikian, promosi yang dilakukan dapat tepat sasaran sesuai 

keinginan yang dicapai oleh perusahaan. (Collins 1999) 

Yang terpenting dari semua kegiatan di atas adalah klien. tanpa adanya 

Klien perusahaan akan berhenti atau bagkrut. Klien merupakan induk dari 

kelangsungan masa depan sebuah perusahaan. Untuk menjaga para klien tersebut, 

maka salah satu modal utama bagi perusahaan adalah meningkatkan mutu 

pelayanan terbaiknya yang dapat dilakukan bagi kliennya dan marketing pada 

suatu perusahaan semakin penting perannya melihat bagaimana perkembangan 

bisnis saat ini sangat pesat dan banyak saingannya. Setiap perusahaan harus 

mampu bersaing dengan yang lain agar perusahaan itu depat bisa berjalan dan 

mendapatkan klien baru dan klien lama pun tetap setia pada  perusahaan tersebut. 

Mengingat klien itu penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, 

maka PT.Iris Solusi Pratama juga mengutamakan hubungan yang baik dengan 

pelanggannya.  Dalam usaha perusahaan menjaga dan mempertahankan klien-

kliennya demi hidupnya sebuah perusahaan diperlukan manajemen yang 

berhubungan dengan pelanggannya, yaitu Customer Relationship Management 

(CRM), arti dari CRM yang telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh 



 

5 

 

Buttle (2007, 48) adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-

proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk 

menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara 

profitabel. Pentingnya menjaga dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan 

akan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup perusahaan.  

I.1.1. Alasan Penulis Memilih PT. Iris Solusi Pratama Sebagai Tempat Untuk 

Magang 

PT.Iris Solusi Pratama adalah perusahaan yang berorientasi kepada 

pelanggan dan mengganggap pelanggan adalah segalanya. PT.Iris Solusi Pratama 

berusaha untuk selalu memberikan produk yang terbaik dan pelayanan yang 

sangat baik bagi kliennya. Setiap pegawai yang bekerja pada PT.Iris Solusi 

Pratama akan diberikan training khusus untuk diberi pedoman agar bisa melayani 

semua klien dengan ramah, cekatan dan teliti jangan sampai membuat klien 

kecewa. 

Melalui program magang ini penulis dapat lebih memahami bagaimana 

pelaksanaan tugas seorang marketing dalam melaksanakan kegiatan marketing 

disebuah perusahaan yang mengutamakan pelayanan dan hubungan yang baik 

dengan kliennya. Selain itu penulis dapat mengetahui perbandingan antara ilmu 

teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan lingkungan kerja yang sebenarnya 

dilapangan berdasarkan pengalaman selama di tempat magang.  

Penulis melihat bahwa kegiatan CRM yang di lakukan oleh PT. Iris Solusi 

Pratama Sudah cukup baik dengan adanya komunikasi secara intens dengan setiap 
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kliennya. Penulis dapat langsung berinteraksi dengan klien sehingga penulis dapat 

lebih memahami apa saja yang dibutuhkan klien dan penulis dapat mengetahui 

bagaimana cara menghadapi klien-klien yang berbeda sifat, kebutuhan dan 

budgetnya karena di PT.Iris Solusi Pratama bisa menyesuaikan dengan budget 

kliennya jadi dalam produknya ada beberapa level yang bisa disuaikan dengan 

budget dari kliennya dan tidak ada perbedaan pelayan bagi klien yang memiliki 

budget tinggi dan yang biasa saja. Semua klien akan dilayani dengan sungguh-

sungguh dan dengan pelayanan yang sama tidak ada perbedaan pelayanan antara 

klien yang satu dengan yang lain. 

 

1.2. Tujuan Magang 

Adapun tujuan penulis melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut  

1. Penulis ingin menerapkan teori-teori komunikasi pemasaran yang di dapatkan 

selama perkuliahan dan dihubungkan dengan prakteknya selama magang. 

2. Mempelajari dan berpartisipasi langsung bagaimana proses pengaplikasian 

konsep CRM di PT.Iris Solusi Pratama 

3. Mengetahui aktifitas dan peranan Customer Relations dalam menjalin relasi 

dengan Customer dan menjawab kebutuhan dan permasalahan yang di hadapi 

oleh customer. 

4. Mengetahui dan mempelajari langsung bagaimana hubungan dengan Klien 

dengan komunikasi dua arah. 
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1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

Selama durasi 640 jam kerja yang ditentukan, penulis melaksanakan 

kegiatan magangnya pada departemen Marketing. Penulis menangani pembeli 

sekaligus menjaga hubungan baik dengan pelanggan, memberikan informasi 

tentang produk baru kepada pelanggan dan calon pelanggan, ikut dalam 

pertemuan dengan pelanggan baik pelanggan yang datang ke kantor atau yang 

harus di temui di tempat tertentu yang telah di sepakati bersama, melakukan 

negosiasi dengan pembeli melalui email maupun telepon. Biasanya yang sering 

di tanyakan dan di bicarakan adalah soal produk, harga,cara pembayaran, cara 

pengiriman, kegunaan dan kelebihan produk yang di jual perusahaan dengan 

produk lain yang dijual di tempat lain. 

Devisi Marketing berada di bawah naungan Manager Marketing. Batasan 

magang yang dilakukan penulis pada PT.Iris Solusi Pratama ini adalah 

memantau email yang masuk dari pembeli maupun calon pembeli untuk 

memberikan tanggapan secara cepat setelah itu langsung memberikan laporan 

kepada Manager Marketing untuk di lakukan proses selanjutnya seperti kapan 

dan dimana bisa bertemu langsung dengan calon pelanggan. Jadi pekerjaan 

yang dilakukan penulis berdasarkan pada perintah dari Manager Marketing. 

Khususnya bagi pelanggan baru, penulis bertugas untuk memberikan 

pelayanan yang sebaik mungkin agar pelanggan mendapatkan kesan pertama 

yang baik dan menyenangkan.  
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1.4. Waktu dan Lokasi Kerja Magang 

 Pelaksanaan kegiatan program kerja Magang sebagai Tugas Akhir 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini adalah selama 640 jam. Kegiatan 

Magang dilakukan oleh Penulis sejak tanggal 17 Desember 2012 – 26 April 2013 

di PT.Iris Solusi Pratama jalan raya Kebayoran Lama no 16H Jakarta Selatan 

waktu kerja praktek adalah hari senin sampai dengan jumat, pukul 09.00 sampai 

dengan pukul 17.00. 

Di PT.Iris Solusi Pratama tidak mewajibkan karyawannya untuk lembur 

tetapi menuntut kesadaran setiap karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang sudah di beri tanggung jawab kepada mereka. Jadi jika memang perkerjaan 

belum selesai maka dengan kesadaran sendiri karyawannya akan menyelesaikan 

tugasnya walaupun sudah diluar jem kantor tetapi tidak diberikan uang lembur 

tetapi jika kerjaannya sampai malem di atas jem 7 akan diberikan makan malem 

oleh kantor. 

   

 

 

 

 

 

 

 




