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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Seiring dengan perkembangan zaman, pemasaran atau yang sering juga 

disebut sebagai “marketing” sudah menjadi kegiatan dalam sebuah komunitas 

masyarakat dan sudah menjadi bagian penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Di 

sisi lain, pada zaman modern ini, perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi berkembang dengan sangat cepat. Cepatnya perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi juga tidak terlepas dengan perkembangan internet di 

Indonesia. Internet sudah menjadi bagian yang sangat penting untuk kehidupan 

manusia di zaman yang modern ini karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak 

dapat terlepas dari teknologi internet. Berdasarkan data yang dilansir dari 

wearesocial.com, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2019 adalah 268,2 juta jiwa 

dan penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 56% atau 150 juta jiwa (naik 

13% atau sekitar 17,3 juta jiwa dari tahun 2018) dan pengguna media sosial aktif 

mencapai 150 juta atau 56% (naik 15% atau 20 juta jiwa dari tahun 2018). 

Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 mengalami 

kenaikan sebanyak 13% atau 17,3 juta jiwa dari tahun 2018 di mana kompas.com 

mengutip bahwa Indonesia berada di peringkat ke empat dalam perkembangan 

pengguna internet di bawah India (naik 97,8 juta jiwa), China (naik 50,6 juta jiwa) 

dan Amerika Serikat (naik 25,3 juta jiwa). 
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Berkembangnya penggunaan internet juga mengubah perilaku masyarakat 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan 

kemudahan masyarakat dalam mengakses internet melalui smartphone yang 

merupakan salah satu dari banyak inovasi-inovasi digital, seperti taksi online (Go-

jek, Grab, Uber), e-commerce (Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya), 

aplikasi pemesanan tiket pesawat online (Traveloka, Tiket.com, Pegi-pegi, dan 

sebagainya), aplikasi pemesanan hotel (Agoda, Traveloka, Tiket.com, dan 

sebagainya). Perkembangan pesat internet yang terjadi di era globalisasi juga 

mempengaruhi perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi 

saat ini, masyarakat juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. 

Informasi yang diterima oleh masyarakat tidak lagi terbatas dengan informasi yang 

bersumber dari media tradisional seperti majalah atau surat kabar tetapi sudah bisa 

diterima dari aplikasi berita online, website, blog serta media sosial. Contohnya 

adalah perubahan perilaku mayarakat dalam mencari sumber berita atau informasi 

Gambar 1.1 : Statistik Pengguna Internet dan Mobile 
Sumber: datareportal.com 
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yang dulunya membaca koran berubah menjadi membaca berita online seperti 

detik.com. Menurut data yang dilansir Reuters Institute Digital News Report 2019, 

perilaku masyarakat untuk mencari sumber berita di media cetak mengalami 

penurunan sebanyak 23% dari 59% di tahun 2013 menjadi 36% di tahun 2019 

sedangkan yang mencari sumber berita di media online mengalami peningkatan 1% 

dari 74% di tahun 2013 menjadi 75% di tahun 2019 dan mencari sumber berita dari 

social media mengalami peningkatan sebesar 20% dari 20% di tahun 2013 menjadi 

40% di tahun 2019. 

 

 

 

Gambar1.2: Statistik Sumber Pencari Berita 
Sumber : Reuters Institute Digital  News Report 
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Perilaku masyarakat dalam berbelanja juga mengalami perubahan, menurut data 

yang dilansir dari Databoks, transaksi perdagangan digital di Indonesia mengalami 

pertumbuhan sebesar 500% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), inovasi digital bisa mendekatkan banyak negara ke kemakmuran 

berkesinambungan. Teknologi internet juga dapat membantu mengembangkan 

beberapa sektor dalam ekonomi, seperti ritel (e-commerce), transportasi (kendaraan 

otomatis), pendidikan (kursus online), kesehatan (pengobatan pribadi), serta 

interaksi sosial (jaringan sosial). Perubahan perilaku masyarakat dari tradisional 

menjadi digital juga mengubah strategi pemasaran dari yang dulunya menggunakan 

media pemasaran konvensional sekarang sudah beralih ke media pemasaran digital.  

Pemasaran ternyata memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ada yang 

menyatakan bahwa pemasaran itu adalah perpaduan antara penjualan, periklanan 

dan hubungan masyarakat, ada juga yang menyatakan pemasaran adalah salah satu 

dari ketiganya. Ada juga yang menyatakan bahwa pemasaran itu sama dengan 

 

Gambar 1.3: Statistik Transaksi E-Commerce Indonesia 
Sumber: Databoks.katadata.co.id 
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promosi dan penjualan. Menurut Kotler (2017, h.168) “Pemasaran adalah kegiatan 

manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan (wants) dan 

kebutuhan (needs) melalui proses pertukaran.” Dari definisi-definisi tersebut dapat 

dimengerti bahwa kebutuhan dan keinginan manusia memiliki peran dalam 

pemasaran. Kebutuhan dan keinginan manusia dapat dipenuhi oleh adanya produk 

atau sumber-sumber (resources) atau alat pemuas (satisfier). Produk tersebut dapat 

berupa benda, jasa, kegiatan (activity) orang, tempat, organisasi, atau gagasan 

(idea). 

Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang menggunakan media 

cetak. Awalnya pemasaran dilakukan dengan media konvensional, adapun media 

konvensional yang dimaksud dapat berupa mencetak flyer, iklan koran, billboard, 

baliho, spanduk, kartu nama, majalah dan lainnya. Contoh dari iklan pada majalah 

seperti iklan travel atau hotel, juga bisa iklan-iklan pada billboard jalan raya yang 

memberitahukan informasi terbaru seperti promosi atau potongan harga akhir tahun 

dan lain-lain. Pemasaran digital adalah pemasaran yang menggunakan teknologi 

digital, baik web maupun multimedia, termasuk juga proses-prosesnya dalam 

mengembangkan, mendistribusikan, dan juga mempromosikan produk dan jasa. 

Teknologi-teknologi digital termasuk media internet seperti website dan e-mail 

serta media digital lainnya di antaranya wireless (mobile), dan juga media digital 

penyaluran yaitu televisi baik kabel maupun satelit. 

Perbedaan dari kedua jenis pemasaran itu juga bisa dilihat secara jelas. 

Dalam pemasaran digital media yang digunakan adalah media elektronik atau 

media yang berkaitan dengan internet, seperti media sosial, website, e-mail. 
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Beberapa teknik pemasaran yang digunakan adalah Search Engine Optimization 

(SEO) yang merupakan teknik untuk mengoptimasi website untuk mendapatkan 

posisi teratas di mesin pencari seperti Google. Social Media Marketing (SMM) 

merupakan teknik yang aktivitasnya fokus untuk memasarkan atau 

mengembangkan sebuah merek, produk atau jasa di media sosial. E-mail Marketing 

merupakan teknik pemasaran yang memanfaatkan e-mail untuk menyebarkan 

informasi tentang merek, produk atau jasa, online advertising merupakan teknik 

yang melakukan promosi atau periklanan dengan cara berbayar melalui internet, 

contohnya seperti Youtube Advertising, Social Media Advertising, Display 

Advertising dan lain-lain. Pada pemasaran digital, konsumen menemukan website 

dari organisasi tersebut jika mereka tertarik pada keuntungan yang ditawarkan dan 

mereka mengelompokkan dirinya sendiri berdasarkan manfaat produk yang mereka 

inginkan. Pemasaran online juga bisa mengukur jumlah pengunjung website 

berdasarkan jumlah klik dari iklan online dan biasanya pengunjung website ini 

diminta untuk mengisi formulir online sehingga pemasar dapat memperoleh 

informasi demografis mereka. Sedangkan pemasaran konvensional media yang 

digunakan adalah media cetak, seperti koran, spanduk, billboard, baliho, flyer dan 

lain-lain. Dalam pemasaran konvensional, organisasi berupaya menjangkau target 

audience melalui pesan komunikasi pemasaran setelah memilih audience yang 

sesuai melalui riset pasar. 

Menurut Kotler (2017, h.52), “pemasaran digital tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan pemasaran konvensional tetapi kedua pemasaran tersebut harus 

hidup berdampingan dengan peran yang saling bertukar.” Beberapa perusahaan 
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menggunakan pemasaran konvensional dan pemasaran digital sebagai strategi 

pemasaran mereka seperti perusahaan properti.  

Menurut Lo (2013, h.8), “bisnis properti merupakan salah satu instrumen 

investasi yang fleksibel, menguntungkan, minim resiko, dan bisa meraih laba yang 

maksimal dengan modal yang minimal.” Dari data yang dilansir bolasalju.com 

harga properti di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. 

 

Dilihat dari grafik  Residential Property Price Index (RPPI), dinamika 

indeks per tahun mengalami kenaikan dan penurunan, akan tetapi harga properti di 

Indonesia tetap berkembang setiap tahunnya. 

Persaingan bisnis properti di Indonesia semakin ketat dapat dilihat dari 

banyaknya pengembang properti yang membangun berbagai jenis produk rumah 

dimulai dari rumah murah sampai rumah mahal untuk ditawarkan ke masyarakat. 

Gambar1.4: Statistik Harga Properti 10 Tahun 
Sumber: bolasalju.com 
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Persaingan bisnis properti juga dapat dilihat dari strategi pemasaran yang 

bermacam-macam diterapkan oleh para pengembang untuk menarik konsumen. 

Perusahaan properti dulunya hanya menggunakan pemasaran konvensional 

sebagai media pemasaran. Tetapi pada era digitalisasi ini membuat strategi 

pemasaran perusahaan properti menggunakan media pemasaran digital. Salah satu 

perusahaan properti yang menggunakan media pemasaran konvensional dan 

pemasaran digital adalah Wiraland Property Group. Wiraland Property Group 

adalah developer properti yang berdiri sejak tahun 2004 di kota Medan yang 

beralamat di jalan Teuku Amir Hamzah. Seiring berjalannya waktu, Wiraland 

Property Group yang sebelumnya hanya berpusat di kota Medan mulai berkembang 

di Kota Batam pada tahun 2008, dan juga Kota Jakarta pada tahun 2012. Wiraland 

Property Group dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya, 

memanfaatkan dan menggunakan media pemasaran konvensional dan media 

pemasaran digital, sehingga dapat dilakukan penelitian terhadap Wiraland Property 

Group sesuai dengan Rumusan Masalah yang diajukan Penulis. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membuat para pebisnis 

sudah beralih dari yang dulunya menggunakan pemasaran konvensional, sekarang 

menjadi pemasaran digital.  

Pada industri properti, sebelum memasuki era digital, Wiraland Property 

Group  cenderung menerapkan pemasaran konvensional sebagai media dalam 

mempromosikan, memperkenalkan, maupun memasarkan produk. Pemasaran 
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konvensional yang digunakan dapat berupa penyebaran flyer, pemasangan iklan 

pada papan billboard, iklan koran, iklan spanduk, dan sebagainya. Sedangkan pada 

era digital ini, industri properti telah menerapkan pemasaran digital. Media 

pemasaran digital yang digunakan dapat berupa website, media sosial, blog, Search 

Engine Optimization yang disebut juga sebagai SEO, dan sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, Penulis 

tertarik untuk mengetahui seberapa besar perbedaan media pemasaran 

konvensional dapat lebih berpengaruh dalam meningkatkan nilai penjualan properti 

pada Wiraland Property Group dibandingkan kepada media pemasaran digital, dan 

sebaliknya, ataupun kedua jenis media tersebut tetap membutuhkan satu sama 

lainnya dalam meningkatkan nilai penjualan properti pada Wiraland Property 

Group. Dengan demikian Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Perbandingan Pengaruh Pemasaran Konvensional 

dan Pemasaran Digital Terhadap Penjualan Wiraland Property Group”. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang mengenai pemasaran konvensional dan 

pemasaran digital pada industri properti khususnya Wiraland Property Group, 

Penulis membuat rumusan masalah, yaitu “Seberapa besar perbedaan pengaruh 

pemasaran konvensional dan pemasaran digital terhadap penjualan Wiraland 

Property Group?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur perbandingan 

pengaruh pemasaran konvensional dan pemasaran digital terhadap penjualan 

Wiraland Property Group. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai teori 

media richness dan menambah wawasan para pembaca serta masyarakat 

umum dalam bentuk informasi-informasi yang khususnya dalam bidang 

Ilmu Komunikasi, serta dapat dijadikan pedoman dalam penerapan teori-

teori pemasaran pada kasus tertentu, yakni industri properti dalam penelitian 

ini, ataupun sebagai referensi mahasiswa lainnya.  

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru untuk para 

pemasar di Wiraland Property Group untuk melakukan evaluasi sehingga 

dapat menentukan strategi yang akan digunakan kedepannya untuk 

meningkatkan penjualan dan juga para peneliti khususnya dalam bidang 

Ilmu Komunikasi dan dapat menjadi pelajaran bagi pemasar yang 

menggunakan pemasaran digital dan pemasaran konvensional. 
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3) Manfaat Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat 

mengenai perbandingan pengaruh pemasaran konvensional dan  pemasaran 

digital. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

1) Pendahuluan 

Bab I ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian dari penelitian “Perbandingan Pengaruh Pemasaran 

Konvensional Dan Pemasaran Digital Terhadap Penjualan Wiraland 

Property Group” 

2) Objek Penelitian 

Bab II ini akan menjelaskan mengenai subjek dan objek dari penelitian ini. 

Subjek dari penelitian ini adalah Wiraland Property Group, dan Objek dari 

penelitian ini adalah penerapan pemasaran konvensional dan pemasaran 

digital. 

3) Tinjauan Pustaka 

Bab III ini terdiri dari penjelasan mendalam mengenai Komunikasi, 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) secara umum, Pemasaran 

Konvensional, dan Pemasaran Digital. 
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4) Metodologi Penelitian 

Bab IV ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu pendekatan Kuantitatif 

5) Hasil dan Pembahasan 

Bab V ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari masalah yang diajukan 

yaitu “Bagaimana perbandingan pengaruh pemasaran konvensional dan 

pemasaran digital terhadap penjualan Wiraland Property Group?”. 

6) Kesimpulan dan Saran 

Bab VI ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

sebagai jawaban dari isu yang diajukan, dan saran yang dapat bermanfaat 

untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan maupun peneliti 

selanjutnya. 

 

  


