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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, persaingan di pasar menjadi sebuah tantangan yang cukup 

besar bagi beberapa perusahaan terutama untuk mereka yang sudah menajalankan 

usaha tersebut sejak lama dan menganut system yang konvensional. Sejak 

memasuki era globalisasi, semua perusahaan bersaing dengan ketat agar tetap bisa 

bertahan di dalam persaingan pasar di bidang apapun yang mereka jalani. Tak bisa 

dipungkiri lagi, bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari hidup kita 

sehari-hari. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, teknologi pun sudah 

berperan cukup signifikan dalam bisnis industry yang dimana faktanya, kita sudah 

memasuki fase yang disebut industry 4.0. Merujuk pada Binus (2019), industry 

4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa 

memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, dan tidak hanya itu, 

pengambilan dan pertukaran informasi pun dilakukan on time pada saat yang 

dibutuhkan dan melalui jaringan internet. Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa teknologi dan internet memainkan peran yang sangat penting 

dalam industry 4.0 ini. Oleh karena itu, perusahaan yang masih melakukan bisnis 

mereka dengan cara yang konvensional pun dituntut untuk tetap mengikuti 

perkembangan yang terjadi agar tetap bisa bertahan dalam persaingan di dalam 

pasar. 
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Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2019 

Sumber: Wearesocial.com 

Salah satu penyebab mengapa perusahaan konvensional harus mengikuti 

perkembangan zaman adalah semua target pasar yang diincar sebagian besar telah 

menggunakan media internet. Dilansir dari Wearesocial (Wearesocial, 2019), dari 

262 juta masyarakat Indonesia hampir setengahnya telah menggunakan Internet. 

150 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan media internet. Dari data di 

atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah 

menjadikan internet dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-

hari.  

Aktifnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan Internet juga menjadi 

peluang bagi para pengusaha dan perusahaan untuk dapat bertransaksi 

menggunakan media internet tanpa harus bertatapan secara langsung. Pemagang 

melihat bahwa PT Nusantara Elka Sumber membutuhkan sebuah inovasi untuk 

meningkatkan penjualan besi baja tersebut. Dalam kesempatan magang kali ini, 

pemagang menyarankan sebuah media yang telah digunakan oleh banyak orang 

untuk bertranksasi secara online, yaitu E-commerce. E-Commerce atau Electronic 
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Commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang 

memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan 

internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi 

yang juga dikenal dengan sebutan B2B maupun antar institusi dan konsumen 

langsung yang juga dikenal dengan B2C (Hartman, Sifonis, dan Kador, 2000). 

Dilansir dari Merdeka (Merdeka ,2019), berdasarkan data yang dikumpulkan 

oleh Bank Indonesia penjualan menggunakan media E-Commerce telah 

meningkat hingga 13 triliun rupiah per bulan. Dari data di atas, dapat disimpulkan 

bahwa E-Commerce sangat mempengaruhi dalam meningkatkan penjualan dari 

suatu perusahaan, sehingga PT Nusantara Elka Sumber harus bisa beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi dalam meningkatkan penjualan produk besi baja.  

PT Nusantara Elka Sumber merupakan perusahaan besar yang bergerak pada 

bidang Distributor pengadaan jual Besi Beton konstruksi dengan pengalaman 

puluhan tahun. Meski PT Nusantara Elka Sumber melakukan program yang 

manual yakni B2B, kini PT Nusantara Elka Sumber telah bergerak mengikuti 

perkembangan teknologi. Oleh karena itu  Pemagang ingin melihat bagaimana 

peran dan aktifitas E-Commerce yang efektif untuk meningkatkan penjualan besi 

baja di PT Nusantara Elka Sumber. 

 Namun menggunakan E-Commerce saja belum tentu dapat meningkatkan 

penjualan jikalau tidak dibantu dengan strategi marketing. Kotler & Keller 

(Kotler, 2016:h27) menjelaskan bahwa Marketing is the activity, set of 

institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 
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exchanging offerings that value for customers, clients, partners, and society at 

large. Berdasarkan definisi tersebut, pemasaran adalah kegiatan, mengatur 

lembaga, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, 

dan bertukar penawaran yang nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. 

Kotler menjelaskan bahwa marketing juga merupakan proses sosial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan, penawaran, freering, dan bebas bertukar produk dan jasa dari 

nilai dengan lain. Dalam hal ini, pemasaran dapat membantu dalam meningkatkan 

mutu penjualan dalam sekaligus membangun hubungan baik antara distributor 

dengan pelanggaan. 

Namun pemasaran saja tidaklah cukup, pemagang merasa PT Nusantara Elka 

Sumber perlu lebih dari sekedar pemasaran umum saja, Integrated Marketing 

Communication dapat menjadi salah satu teknik pemasaran yang dapat digunakan 

untuk tetap bersaing dan bertahan di persaingan pasar industry. Integrated 

Marketing Communication merupakan suatu proses dalam bisnis untuk membantu 

perusahaan dalam mengidentifikasi metode yang tepat dan efektif untuk 

berkomunikasi dan membentuk hubungan dengan konsumen dan pelanggan. 

(George Belch, 2017:h10). Menurut Journal dari Ellissa Indriani (Indriani, 2017), 

terbukti bahwa Integrated Marketing Communication atau IMC dapat 

meningkatkan ekuitas merek melalui beberapa tahap perencanaan. Dan di dalam 

strategi komunikasi pemasaran terpadu terdapat beberapa elemen bauran 

komunikasi pemasaran seperti periklanan (advertising) promosi penjualan (sales 
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promotion), hubungan masyarakat (public relations), event marketing, word of 

mouth serta pemasaran interaktif (online marketing). 

Dalam kesempatan magang ini, pemagang berfokus pada strategi pemasaran 

yang cocok untuk dilakukan oleh PT Nusantara Elka Sumber. Oleh karena itu, PT 

Nusantara Elka Sumber membutuhkan strategi pemasaran melalui media online 

seperti E-Commerce yang merupakan salah satu media Online Marketing atau 

online marketing. Pemagang mencoba untuk mengaplikasikan Pemasaran Online 

atau Online Marketing ke dalam PT Nusantara Elka Sumber yang sebelumnya 

belum pernah menggunakan pemasaran apapun dalam bentuk Online sama sekali. 

Dalam hal ini, PT Nusantara Elka Sumber menggunakan strategi online 

marketing guna untuk membantu dan mempromosikan E-Commerce yang 

digunakan. Pemagang melihat bahwa PT Nusantara Elka Sumber merupakan 

perusahaan yang sudah cukup lama berada di dalam pasar industry, namun 

perusahaan ini masih menganut system pemasaran yang konservatif sehingga 

pemagang merasa bahwa strategi pemasaran dengan menggunakan teknologi 

seperti media Internet untuk meningkatkan penjualan produk besi baja tersebut 

sangatlah dibutuhkan agar tetap dapat bersaing dan melebarkan jangkauan 

bisnisnya. Berdasarkan fakta - fakta di atas, pemagang ingin mengetahui aktivitas 

Online Marketing pada penjualan produk besi dan baja dari PT Nusantara Elka 

Sumber. 

1.2 Tujuan Magang 

 Tujuan yang ingin dicapai Pemagang dalam pelaksanaan magang adalah 
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1. Untuk mengetahui bagaimana online marketing digunakan oleh PT Nusantara 

Elka Sumber dalam penjualan produk besi baja. 

2. Untuk mempelajari aktivitas online marketing  PT Nusantara Elka Sumber 

dalam meningkatkan penjualan produk besi baja. 

1.3 Ruang Lingkup & Batasan 

1. Ruang Lingkup 

Pemagang melaksanakan magang di PT Nusantara Elka Sumber dan 

memiliki ruang lingkup pada Divisi Marketing. PT Nusantara Elka Sumber 

memiliki banyak divisi-divisi seperti Finance and Accounting, Transportasi & 

Logistik, Produksi, Warehouse, dan Divisi Marketing. Divisi Marketing PT 

Nusantara Elka Sumber memiliki batasan-batasan untuk melakukan penjualan 

langsung terhadap seluruh produk-produk yang ada di Perusahaan, sesuai dengan 

ketentuan, stok dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan.  

2. Batasan 

Pemagang ditempatkan pada Divisi Marketing yang memiliki tanggung 

jawab untuk membantu dan melakukan brainstorming dalam pemasaran E-

Commerce yang diarahkan oleh Supervisior PT Nusantara Elka Sumber. 

Pemagang memiliki beberapa tugas pokok seperti: 

1. Melakukan penjualan langsung atas produk-produk perusahaan sesuai 

dengan target yang diberikan oleh PT Nusantara Elka Sumber, 

Memberikan penjelasan mengenai produk – produk yang ada di PT 
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Nusantara Elka Sumber kepada Customer, Melakukan kunjungan kepada 

pelanggan dari PT Nusantara Elka Sumber minimal 1 minggu sekali untuk 

pelanggan lama, Bertemu dengan calon pelanggan potensial dari PT 

Nusantara Elka Sumber, Memberikan informasi kepada pimpinan atau 

supervisor divisi Marketing PT Nusantara Elka Sumber mengenai kendala 

yang ditemui di lapangan, Memberikan informasi kebutuhan produk lain 

yang dibutuhkan customer PT Nusantara Elka Sumber, Menjalin 

komunikasi yang baik dengan Customer PT Nusantara Elka Sumber. 

2. Membuat Strategi Online Marketing untuk PT Nusantara Elka Sumber, 

Melakukan brainstorming bersama divisi Marketing PT Nusantara Elka 

Sumber, Mengimplementasikan strategi Online Marketing melalui situs 

Tokopedia untuk PT Nusantara Elka Sumber. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Tempat magang Pemagang bertempat pada Jalan Walet Elok 7 Nomor 28, 

Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Sedangkan waktu pemagang dilaksanakan 

selama empat bulan, dimulai dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 

November 2019. 
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Gambar 1.2 Logo Perusahaan PT Nusantara Elka Sumber 

Sumber: File PT Nusantara Elka Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


