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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Berdasarkan datereportal.com perkembangan informasi sudah sangat mudah 

untuk disebarluaskan kemana pun kita berada, persebaran informasi tersebut 

berlangsung secara cepat dan simultan sehingga membawa dampak yang signifikan 

terhadap para partisipan. Pertukaran informasi yang berlangsung secara singkat dan 

simultan tersebut dikarenakan adanya salah satu inovasi teknologi yaitu Internet 

yang merupakan sebuah medium komunikasi massa yang hakikat nya bersifat luas, 

oleh karena itu dengan menggunakan Internet seseorang dapat memperoleh 

informasi secara cepat. 

Informasi tersebut bisa memiliki berbagai macam bentuk, seperti Text, Audio, 

Visual, Audiovisual dan masih banyak lagi. Namun persebaran informasi tersebut 

tidak hanya menguntungkan individu dalam tingkat personal saja, akan tetapi 

persebaran informasi tersebut dapat menguntungkan berbagai pihak, seperti sebuah 

perusahaan. 

Penggunaan Internet sebagai medium komunikasi juga dapat digunakan oleh 

pihak komersil, di mana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut 

dengan menggunakan Internet sebagai sarana mereka dalam hal menyebarluaskan 

informasi kepada Target Market mereka, seperti yang kita tahu, bahwa dalam setiap 
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proses komunikasi terdapat satu bagian yang dinamakan Noise, yang berarti 

gangguan ini dapat menjadi factor yang cukup signifikan dalam mengurangi ke 

efektifan sebuah pesan di Internet, dikarenakan berbagai macam banyak nya macam 

metode persebaran informasi melalui medium Internet ini memberikan banyak 

peluang kepada berbagai macam komunikator baik dalam skala personal maupun 

dalam skala organisasional, oleh karena itu banyak sekali informasi yang tersebar 

secara mudah yang melampaui batas dari seorang individu untuk memproses 

berbagai macam informasi tersebut, ditambah lagi dengan kebiasaan manusia pada 

era globalisasi ini yang memiliki Short Attention Span yang mengurangi kefektifan 

dari informasi – informasi yang diterima. 

Internet itu sendiri bersifat seperti pedang bermata dua, pada satu sisi Internet 

itu sendiri memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengutarakan pendapat, 

gagasan, atau ide secara singkat, cepat dan simultan. Namun di satu sisi dikarenakan 

banyak peluang bagi berbagai macam pengguna Internet itu sendiri, informasi yang 

dihasilkan juga menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan kemampuan 

manusia untuk memproses informasi – informasi tersebut. Perkembangan zaman 

memiliki dampak yang besar terhadap industri – industri di dunia, salah satu dari itu 

adalah industri pemasaran sendiri, oleh karena itu industri pemasaran sendiri juga 

harus berkembang dengan menggunakan cara – cara baru untuk memasarkan produk 

dan juga jasa sekalipun. Penggunaan cara – cara atau media baru ini membutuhkan 

banyak sekali jenis dari sebuah konten, yang memiliki tujuan untuk mengirimkan 
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pesan di antara Sender dan juga Receiver. Berdasarkan data yang diberikan oleh 

BBC.com khalayak pada zaman sekarang memiliki kekurangan yang seringkali 

ditemukan pada era globalisasi ini, yaitu Short Attention Span, yang memiliki arti 

secara harafiah, waktu perhatian yang hanya sebentar saja. Demi mewujudkan 

proses pengiriman informasi atau pesan dengan baik dan benar, dibutuhkan 

perhatian yang baik juga dari para khalayak konten yang bersangkutan, oleh karena 

itu dibutuhkan lah yang namanya konten yang baik dan efektif. 

Banyak nya kemunculan perusahaan – perusahaan baru mengkontribusikan 

kepada banyaknya konten – konten yang bertukaran, namun semakin sedikit nya 

waktu yang diberikan oleh seorang individu untuk memperhatikan sesuatu, oleh 

karena itu, konten yang baik dan juga benar merupakan sebuah tuntutan. Meskipun 

Matahari sudah memiliki pengalam selama 60 tahun, Matahari tidak hanya bisa 

bertahan melalui media – media lama saja, dikarenakan media – media baru yang 

sudah meraja – rela merupakan hal yang sangatlah praktis dalam mengirimkan 

pesan, selain itu Matahari harus juga beradaptasi dengan zaman supaya Matahari 

sendiri memiliki Competitive Edge yang dibutuhkan supaya dapat bersaing dengan 

perusahaan – perusahaan muda lainnya. 

Adaptasi dengan media baru tersebut tentunya membutuhkan banyak sekali 

konten yang nantinya akan didistribusikan ke berbagai macam Touch Points dalam 

pemasaran berbasis Internet, seperti contohnya, GDN, UAC, Website Elements, 

Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain – lain. Konten – konten tersebut diharapkan 
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untuk mencapai Target, oleh karena itu Komunikasi Pemasaran Terpadu atau IMC 

ini menjadi dasar dari perancangan konten yang kerap akan ditujukan kepada Target 

demi mencapai komunikasi yang baik dan efektif, seperti contohnya, sebuah konten 

dapat dirancang berdasarkan dengan pembagian atau Segmenting dari khalayak 

yang luas, demi mendapatkan menghasilkan konten yang cocok dengan Target 

Group yang dituju. Setelah tahap perancangan oleh seorang Content Creator, 

konten – konten tersebut didistribusikan ke berbagai macam media – media baru. 

Berdasarkan datareportal.com salah satu dari media baru yang memiliki cakupan 

yang luas adalah media sosial, dengan penetrasi yang paling besar di antara media 

– media lain memberikan dampak yang signifikan kepada para penggunanya, oleh 

karena itu media sosial merupakan peluang yang besar bagi sebuah perusahaan  

yang ingin meningkatkan Brand Awareness – nya. 

 
Gambar 1.1 Data Pengguna Internet, Social Media, dll. 

Sumber : https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview  
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Pada tugas akhir kali ini penulis menempati posisi sebagai Content Creator di 

dalam divisi E - Commerce Marketing PT Matahari Department Store, Tbk. yang 

memiliki tanggung jawab untuk memikirkan konten dalam dasar – dasar 

Komunikasi Pemasaran, sekaligus membuat konten tersebut, dan  melalui medium 

– medium seperti GDN, UAC, Website Elements, Facebook Ads, Instagram Ads, 

dan lain – lain, untuk mencapai komunikasi yang baik dan juga efektif sehingga 

dapat meningkatkan Brand Awareness dari Brand PT Matahari Department Store, 

Tbk. dalam benak para pelanggannya. 

1.2  Tujuan Magang 

Tujuan yang ingin dicapai pemagang adalah : 

1) Untuk mempelajari aktivitas Content Creating pada PT Matahari 

Department Store, Tbk. dalam hal meningkatkan Brand Awareness. 

2) Untuk menggunakan konsep – konsep Integrated Marketing 

Communication sebagai dasar pembuatan konten demi mencapai 

komunikasi yang efektif dan juga baik di antara PT Matahari Department 

Store, Tbk. dengan para pelanggannya. 

1.3  Ruang Lingkup dan Batasan 

Pemagang di tempatkan di PT Matahari Department Store Tbk., di posisi kan 

pada divisi E - Commerce Marketing khususnya bagian Content Creator / Graphic 

Designer. 
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Batasan Pemagang adalah sebagai Content Creator yang memiliki kontribusi 

terhadap Content Creation yang memiliki peran sebagai pemasok konten terhadap 

kampanye – kampanye yang Matahari jalan kan dalam mencapai kepentingan – 

kepentingan PT Matahari Department Store, Tbk. Salah satu nya adalah peningkatan 

Brand Awareness. 

1.4  Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi magang yang di tempatkan oleh pemagang bertempat di Lantai 11, E-

Commerce Marketing, PT Matahari Department Store Tbk., Jl. Boulevard Jend. 

Sudirman No.1110, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten 15810. 

Sedangkan waktu magang di lakukan dalam waktu kurang lebih selama 4 bulan 

sebanyak 640 jam di mulai dari bulan Agustus 2019 sampai November 2019. 

 
Gambar 1.2 PT Matahari Department Store Tbk. 

Sumber : Dokumentasi Pemagang 
  


