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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Era globalisasi ini masyarakat lebih memilih untuk beralih dan menetap  

kewilayah urban. Faktor yang menyebabkan seseorang tertarik untuk beralih adalah 

fasilitas kesehatan yang modern, fasilitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang 

lengkap, fasilitas transportasi yang memadahi, standar hidup yang tinggi, 

kesempatan kerja yang lebih terbuka, keamanan dan lingkungan sosial yang lebih 

maju dan lebih baik (Widiawaty, 2018). Selain itu Widiawaty juga mengatakan jika 

faktor pendorong seperti kondisi perdesaan yang tertinggal dan kurang modern 

membuat orang ingin pindah dan menetap di kawasan perkotaan. Dengan 

kemudahan dan kondisi yang lebih baik, maka dapat disimpulkan masyarakat urban 

akan memiliki gaya hidup mereka tersendiri. 

Gaya hidup atau life style masyarakat akan selalu beradaptasi dengan 

lingkungan yang mereka tempati. Masyarakat urban memiliki gaya hidup yang 

cenderung konsumtif dan meninggalkan pola hidup yang produktif (Hendrastomo, 

2014). Selain itu pola hidup yang dianut oleh masyarakat urban lebih menyukai 

segala hal yang serba cepat dan instan (Mufidah, 2012). Mufidah juga menyatakan 

banyaknya penawaran dan inovasi produk yang disampaikan dengan berbagai 

media iklan membuat masyarakat urban semakin mudah terpengaruh membeli, 

walaupun barang tersebut tidak dibutuhkan. Tersedianya fasilitas pusat jual beli, 

pemuas kebutuhan, pusat pemerintahan, sarana pendidikan, transportasi yang 

efisien menyebabkan pola masyarakat perkotaan lebih praktis (Adzani, 2011). 
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Adzani juga menyatakan dengan adanya pertumbuhan yang cepat, peningkatan 

permintaan yang tidak ada habisnya ditambah dengan gaya hidup yang cepat, 

praktis, dan efesien membuat pemenuhan akan kebutuhan mereka  tidak dapat 

dihasilkan oleh individu atau masyarakat itu sendiri, maka untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya diperoleh melalui kegiatan jual beli. Dengan melihat gaya hidup 

yang konsumtif, cepat, instan, praktis, dan efisien yang diterapkan oleh masyarakat 

urban, masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja keperluan rumah tangga 

mereka di department store atau supermarket.  

Jika melihat gaya hidup masyarakat modern, maka dapat dikatakan 

masyarakat urban memilih untuk beralih berbelanja di pasar modern. Menurut 

Lauer dalam Pramudiana (2017) mengungkapkan proses modernisasi ini tidak 

terlepas dari perubahan pola demografis, spesialisasi dan diversifikasi profesi, serta 

struktur sosial ekonomi dan perubahan budaya masayarakat. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Wiboonpongse dan Sriboonchitta dalam Pramudiana (2017) 

faktor penyebab kurang berkembangnya pasar tradisonal adalah kurangnya strategi 

pengelolan pasar dengan pemasok yang lebih besar dan layanan yang mampu 

memuaskan konsumen. Hal ini juga didukung dengan kondisi pasar yang kotor dan 

kacau. Sehingga kehadiran pasar modern lebih dinilai berhasil dan menguntungkan 

konsumen. Akibatnya para konsumen mulai beralih untuk berbelanja ke pasar 

modern (Pramudiana, 2017). Akibat perubahan perilaku ini dapat dikatakan pasar 

modern berhasil memuaskan keinginan serta memenuhi kebutuhan konsumen, yang 

memicu munculnya banyak pasar modern di Indonesia.  
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Pasar sebagai tempat umum untuk melakukan kegiatan jual beli merupakan 

cerminan perekonomian sekaligus perkembangan strategi jual beli, namun dengan 

melihat gaya hidup masyarakat urban banyak hal yang harus dibenahi. Faktanya 

keberadaan pasar tradisonal masih menempati posisi pertama dengan presentasi 

88,52 persen (Badan Pusat Statisitk, 2018). Namun hal ini dikritik keras oleh 

SMERU Research Institute  seperti yang dikutip oleh Rahayuningrum (2007) yang 

menyatakan keberadaan supermartket memberikan pengaruh terhadap penurunan 

eksistensi pasar tradisional, dan walaupun secara jumlah lebih banyak, namun pasar 

tradisional tidak terbukti memberikan pengaruh yang nyata.  Hal ini dibuktikan 

dengan data menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) dikutip dalam 

laman Sindonews.com (2018) sebanyak 3.590 pasar tradisional telah tidak 

beroperasi. Bila melihat fenomena yang terjadi dapat disimpulkan evolusi dalam 

pasar pasti akan terjadi dan jika melihat jumlahnya, persaingan pada industri ini 

akan sangat ketat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Presentase banyaknya pusat perdagangan 

Sumber: bps.go.id 
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Masyarakat saat ini dimanjakan dengan kehadiran banyaknya ritel, dan 

kerap letaknya saling berdekatan satu sama lain sehingga memunculkan persaingan 

yang ketat dalam industri ritel. Hal ini dibuktidan dengan pertumbuhan jumlah 

kuantitas ritel akan selalu meningkat dengan pertumbuhan yang ditargetkan 

meningkat hingga 10% di tahun 2019 (Richard, 2017). Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang 

optimis akan melanjutkan pertumbuhan 10% di tahun ini dan akan lebih berhati-

hati dalam pengambilan keputusan (Rahanta, 2018). Berdasarkan International 

Comparison Program (2011) terdapat sembilan jenis outlet yang semuanya ada di 

Indonesia dan salah satu jenisnya adalah large shop dengan kategori Hypermartket. 

Perusahaan yang mengambil peranan besar dalam perkembangan ritel di Indonesia 

adalah PT Matahari Putra Prima Tbk dengan salah satu brand yang berkontribusi 

paling besar adalah Hypermart (PT Matahari Putra Prima Tbk, 2018). Dengan 

banyaknya persaingan dalam industri, perang promosi tidak lagi menjadi senjata 

utama dalam kegiatan promosi, namun juga diperlukan strategi-strategi untuk 

menjalain hubungan jangka panjang dengan konsumen. 

 Dalam upaya untuk menjadi yang terbaik dan sesuai dengan tujuan utama 

yaitu “meraih panggung utama” (PT Matahari Putra Prima Tbk., 2017),  Hypermart 

menggunakan tiga strategi (Supervisor, 2019). Yang pertama adalah Hypermart G-

7. Strategi konsep G-7 merupakan konsep yang berfokus pada atmosphere store 

dimana strategi ini menerapkan konsep yang modern, nyaman, dan ecofriendly. 

Strategi tersebut berupaya untuk memuaskan pelanggan dan memberikan ruang 

kerja yang nyaman bagi para pegawainya (Supervisor, 2019). 
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Gambar 1.2: G7 Fresh Section Hypermart 

Sumber: Divisi Disain Hypermart 

 Strategi yang kedua merupakan Omni Channel Strategy. Hypermart 

melakukan penekanan pada stretegi omni-channel melalui pengembangan 

Hypermart Mobile dan serangkaian media sosial (PT Matahari Putra Prima Tbk, 

2018). Hal ini dilakukan oleh Hypermart dengan tujuan untuk lebih mudah menjalin 

hubungan dengan konsumen secara personal.  Berdasarkan kemenkoinfo (2015) 

yang dikutip oleh Amanah (2018) sebanyak 77% pengguna internet Indonesia, rata-

rata mereka mengakses internet untuk berbelanja online. Dan menurut Ustadiyanto 

(2002) seperti yang dikutip oleh Amanah (2018, h.201) mengatakan dalam E-

commerce dan media sosial itu sendiri terdapat perdagangan via internet seperti  

dalam bussiness to customer (B2C) dan bussines to bussines (B2B) dan 

perdagangan dengan pertukaran data terstruktur secara elektronik. Sehingga dapat 

disimpulkan Hypermart ingin berinteraksi dengan konsumen mereka secara 

menyeluruh dengan mempermudah jangkauan kegiatan jual beli mereka. 
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 Strategi yang ketiga adalah Customer centric.  Tema besar yang diterapkan 

oleh PT Matahari Putra Prima adalah “Transforming into a Customer-Centric 

Retailer”. Hypermart memfokuskan diri mereka untuk lebih mengarah kepada 

pelayanan. Salah satu pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung adalah 

keluhan melalui media sosial. Hypermart selalu menerapkan standart operasional 

(SOP) dalam menjalankan segala bentuk kegiatan mereka sebagai salah satu bentuk 

layannan. Dengan begitu Hypermart sedang berusaha melakukan kegiatan 

Customer Relationship Management dengan memanfaatkan media digital. Bila 

melihat ketiga strategi yang di terapkan oleh Hypermart, Hypermart telah 

mengaplikasikan dan mengedepankan strategi Customer Relationship 

Management. 

Penerapan Customer Relationship Management Hypermart menggunakan 

serangkaian media sosial. Sehingga Hypermart tidak hanya menggunakan media 

sosial sebagai alat untuk promosi namun juga digunakan sebagai layanan untuk 

menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen mereka. Facebook 

Hypermart dengan akun Hypermart memiliki jumlah likes dan followers terbanyak 

dibandingkan dengan media sosial Hypermart lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3: akun Facebook Hypermart 

Sumber: Facebook.com 
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Sedangkan posisi kedua dengan jumlah Followers dan Traffic terbanyak 

adalah Instagram Hypermart dengan akun Instagram @hypermart_id. Akun ini 

memliki jumlah pengikut sebanyak 429.000 akun. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4: akun Instagram Hypermart 

Sumber: Instagram.com 

 

Berdasarkan Hypeauditor.com Engagement Rated yang dimiliki akun 

Hypermart hanya sekitar 0.07%. Dengan angka yang masih relatif rendah maka 

Hypermart perlu meningkatkan kualitas Instagramnya. 

 

Gambar 1.5: Engagement rated analisis Instagram Hypermart 

Sumber: Hypeauditor.com 

 

Namun dalam hal ini, tidak boleh hanya menilai berdasarkan pada angka atau 

presentase yang tertera. Dilansir dalam socialblade.com pertumbuhan rata-rata 

pengikut akun hypermart meningkat 936 akun per harinya. Dengan begitu dapat 

dikatakan jika perkembangan akun Instagram hypermart terbilang baik. 
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Gambar 1.6: Analisis Instagram Hypermart 

Sumber: Socialblade.com 

 

Kompleksitas media sosial, perubahan trend yang selalu berubah-ubah, 

disertai dengan akun para pengguna yang tidak terverifikasi, membuat banyak 

perusahaan memerlukan strategi dalam pengelolaan media sosial. Jika perusahaan 

mampu mengelola fitur-fitur yang dimiliki oleh media sosial yang dapat 

mengidentifikasi data seseorang, kebiasaan seseorang, dan perilaku seseorang 

disertai dengan jaringan sosial yang luas yang bisa diciptakan oleh para pengguna, 

perusahaan akan mampu menggunakan media sosial sebagai sarana pengaplikasian 

CRM guna meningkatkan keuntunggan dengan software gratis. 

  Dengan penerapan strategi omni-channel, tema besar PT Matahari Putra 

Prima Tbk yaitu Customer Centric, dan pengelolaan media sosial yang terbilang 

baik, menjadikan latar belakang pemagang untuk meneliti penggunaan model CRM 

Honeycomb of Social Media pada Hypermart. 
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I.2 Tujuan Magang 

Pemagang melakukan kegiatan magang pada PT Matahari Putra Prima Tbk 

dengan tujuan: 

1. Untuk mempelajari penggunaan model Honeycomb of Social Media pada 

Instagram dan Facebook Hypermart. 

2. Untuk mengetahui proses pelaporan yang dilakukan oleh divisi Digital and 

membership berdasarkan hasil dari media sosial. 

3. Untuk mempelajari proses membership pada Hypermart. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang  

  Pemagang ditempatkan pada bagian marketing and promotion divisi 

marketing digital and membership dalam brand Hypermart. Bagian marketing and 

promotion memiliki tiga tim yaitu marketing and promotion analyst, marketing 

partnership, dan marketing communication. Seluruh divisi ini mengerjakan 1 brand 

yang sama yaitu Hypermart namun yang membedakan adalah media yang 

dikerjakan oleh masing-masing divisi. Tim marketing partnership mengerjakan 

kegiatan marketing dan promosi melalui media digital, BTL (Below the line), dan 

kegiatan event loyalti. Pemagang menangani media sosial Hypermart khususnya 

konten, program kuis dan admin di media sosial, Pemagang berada dibawah 

pengawasan supervisor marketing digital and membership assistant manager dan 

marketing digital and membership supervisor.  
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 Batasan pemagang dalam melakukan kegiatan magang adalah: 

1. Membuat kuis promo koran untuk Instagram dan Facebook 

2. Membantu pelaksanaan kegiatan program loyalti di media sosial  

3. Membuat dan mengirimkan surat pemenang melalui, e-mail blast, direct 

message. 

4. Memanage pelaporan data. 

5. Menjadi admin pada media sosial Instagram dan Facebook Hypermart. 

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pemagang melakukan kegiatan magang selama empat bulan atau sekurang-

kurangnya 640 jam. Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 1 

Agustus 2019 hingga 2 Desember 2019 sudah terhitung hari libur. Waktu 

pelaksanaan magang setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08:30-17:30. 

Lokasi pelaksanaan magang terletak pada: 

PT Matahari Putra Prima 

Gedung Matahari Lantai 18, JL. Boulevard Palem Raya No.7. Lippo Karawaci 

Telepon: (021) 1500216 

Email: cshypermart.co.id 

 

 

 

 

Gambar 1.7: Logo Hypermart 

Sumber: Divisi disain Hypermart 

 


