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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini Indonesia sedang giat-

giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang diberbagai daerah di Indonesia. 

Semakin lama semakin banyak peningkatan dalam jumlah pembangunan 

insfrastruktur atau fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, jalan Tol, bandar 

udara, pelabuhan, air bersih, bendungan, pengolahan limbah, rumah sakit, sekolah, 

gedung pemerintahan, tempat penginapan, trade centre, rumah tinggal, dan lain-lain. 

Untuk mendukung pembangunan tersebut selain menggunakan sumber daya manusia, 

diperlukan juga alat berat sebagai pendukung dalam mempermudah dan mempercepat 

penyelesaian proyek.  

Menurut Asiyanto (2008), Alat berat adalah alat yang sengaja diciptakan atau 

didesain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi atau kegiatan proses konstruksi 

yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga manusia, seperti mengangkut, 

mengangkat, memuat, memindah, menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara 

yang mudah, cepat, hemat, dan aman. Alat berat merupakan faktor penting di dalam 

suatu proyek, terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar. Tujuan 

penggunaan alat berat tersebut untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan 

pekerjaanya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada 

waktu yang relatif lebih singkat.  

PT. Berkah Jaya Warujayeng adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam penyewaan alat berat. Perusahaan tersebut dikelola sepenuhnya oleh tenaga 

ahli muda Indonesia yang profesional dalam menekuni bidang jasa, PT. Berkah Jaya 

Warujayeng berkantor pusat di Jalan Raya Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk. Strategi 

yang diterapkan oleh PT. Berkah Jaya Warujayeng adalah melakukan inovasi dalam 

pelayanan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan dengan 
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senantiasa bekerja keras untuk menjadi mitra terpercaya yang mampu memberikan 

manfaat nyata bagi pelanggan dengan mengedepankan kualitas pelayanan baik yang 

berkesinambungan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Suatu perusahaan dapat terjaga eksistensinya tergantung bagaimana 

perusahaan tersebut dapat melihat peluang pasar yang ada, terutama dalam bidang 

pemasaran. Bidang pemasaran menjadi kontribusi terbesar perusahaan untuk 

berhadapan langsung dengan lingkungan eksternal perusahaan dan menjadi salah satu 

cara agar perusahaan dapat memenangkan pangsa pasar yang ada. Tidak saja 

berfungsi untuk melihat peluang pasar, namun secara keseluruhan bidang pemasaran 

difungsikan untuk memenangkan ketatnya persaingan pasar dengan beradaptasi untuk 

keadaan saat ini dan peluang pasar di masa depan. Selain fokus pada konsumen, 

perusahaan juga harus memfokuskan perhatiannya pada pesaing atau kompetitor agar 

perusahaan dapat mengantisipasinya sejak awal dengan membuat strategi pemasaran 

yang lebih baik dari pesaing.  

Menurut Morissan (2010) Strategi pemasaran yang cermat dan tepat yang 

dibangun melalui kegiatan komunikasi pemasaran dari produsen ke konsumen dengan 

penyampaian pesan tentang produk kepada masyarakat atau yang dikenal dengan 

komunikasi pemasaran yang diharapkan dapat meningkatkan nilai penjualan sejauh 

pelaksanaan komunikasi pemasaran tersebut didasari atas perencanaan yang tepat dan 

akurat, sehingga dapat mencapai sasaran yang berlangsung secara terus-menerus. 

Komunikasi pemasaran merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Menurut Kotler 

dan Keller (2008:172), Komunikasi merupakan sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun 

tidak langsung. Komunikasi yang baik harus dapat dipahami, karena hal ini 

berhubungan dalam pengambilan keputusan. Seberapapun baiknya ide seseorang, 

apabila tidak mampu mengkomunikasikannya maka ide tersebut tidak akan terwujud. 

Terlebih pada era globalisasi yang penuh persaingan sehingga menuntut adanya 

kemampuan komunikasi yang efektif.  

Komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk melakukan pencitraan atas suatu merek tertentu. Selain itu dengan 
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komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk 

atau jasa yang dihasilkan perusahaan, sehingga konsumen mengenal produk atau jasa 

yang ditawarkan, dengan begitu dapat merangsang terjadinya penjualan. Kegiatan 

pemasaran akan berlangsung dengan sedemikian rupa dan dapat mencapai segala 

sesuatu yang diinginkan, salah satunya adalah proses pembelian dengan 

menggunakan komunikasi pemasaran yang baik. Pada tingkat dasar, komunikasi 

dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensial menyadari atas 

keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk 

konsumen saat ini dan konsumen potensial agar berkeinginan masuk dalam hubungan 

pertukaran. Selain itu, peran lain komunikasi dalam pemasaran adalah untuk 

membedakan produk yang ditawarkan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada 

tingkatan lebih tinggi, peran komunikasi tidak hanya berperan pada mendukung 

transaksi dengan menginformasikan, membujuk, mengingatkan dan membedakan 

produk, tetapi juga menawarkan sarana pertukaran itu sendiri (Setiadi, 2003).  

Perlu adanya kreativitas dalam menarik pelanggan terhadap suatu produk, 

tidak hanya dengan media cetak saja, melainkan menggunakan  media alternatif 

lainnya yang dapat menambah keefektifan dalam proses pemasaran yaitu 

menggunakan teknologi modern seperti internet, serta menampilkan gambar dan 

keunggulan produk melalui media sosial. Menurut Priansa (2017) Internet sebagai 

media yang berfokus pada konsumen yang berada di dunia maya dan menggunakan 

akses internet sebagai media untuk mencari informasi.  

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016), Media sosial adalah 

media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video 

informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan. 
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Gambar 1.1 

Data Jumlah Pengguna Media Sosial 2019 

 

Sumber: WeAreSocial.net 

 

Berdasarkan hasil riset  Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 

pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total 

populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna 

media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. 

Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan pengguna internet  dan telepon merupakan 

potensi bagi ekonomi digital nasional.  Maka dapat disimpulkan bahwa pengguna 

media sosial di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. 

 

Meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan media sosial maka 

secara tidak langsung menuntut perusahaan untuk melakukan pendekatan dan 

mengkomunikasikan produknya melalui media sosial yang sering di akses oleh target 

sasaran yang dituju demi mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya. 

Menurut laporan hasil survey yang dilakukan “GetCRAFT” (2017) sebagai 

perusahaan marketplace vendor di Asia Tenggara menyebutkan bahwa Indonesia 

sebagai salah satu negara di Asia yang mengalami peningkatan cukup tinngi terkait 

dengan penggunaan mobile internet, yaitu 47% (123 juta orang) dan penggunaan 

internet secara keseluruhan yaitu 51% (133 juta orang), menurut laporan GetCRAFT 

media sosial yang banyak digunakan ada empat platform yaitu youtube sebanyak 

48%, disusul Instagram 39%, dan Twitter sebanyak 38%. Dalam laporan tersebut juga 

disebutkan Instagram merupakan platform paling favorit digunakan untuk 
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melancarkan kegiatan pemasaran dan terbilang paling ampuh. Sebanyak 97% pebisnis 

memanfaatkan Instagram, disusul dengan Twitter 67%, Youtube 33%. 

Data penyewaan alat berat pada PT. Berkah Jaya Warujayeng selama tiga 

tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Penyewaan Alat Berat PT. Berkah Jaya Warujayeng 

 

No. 

 

Jenis Alat Berat 

Jumlah Sewa Alat Berat Tiap Tahun 

(Jam/Retase) 

2017 2018 2019 

1. Crawler 

Excavator/Crawling Digger 

1120 1280 1536 

2. Bulldozer  384 576 480 

3. Hydraulic Breaker  960 1134 1440 

4. Vibration Roller/Vibro 

Roller 

384 512 448 

5. Dump Truck 15.840 17.280 18.720 

Sumber : Data Internal Perusahaan (2019) 

 

Dari data yang dihimpun oleh PT. Berkah Jaya Warujayeng pada tahun 2017, 

2018, dan 2019, dapat dilihat permintaan penyewaan alat berat pada PT. Berkah Jaya 

Warujayeng mengalami fluktuasi pada beberapa jenis alat berat. Fluktuasi permintaan 

penyewaan alat berat tersebut dikarenakan tingginya persaingan dalam bisnis 

penyewaan alat berat. Dari permasalahan tersebut, maka sangat perlu adanya 

perbaikan bagi PT. Berkah Jaya Warujayeng agar peluang pasar yang besar dapat 
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dimanfaatkan dengan baik sehingga permintaan penyewaan alat berat dapat 

meningkat. 

 

Seiring besarnya permintaan masyarakat khususnya kontraktor untuk 

menggunakan alat berat dalam menjalankan usaha dan menyelesaikan proyek mereka 

menyebabkan bisnis penyewaan alat berat semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Hal tersebut mengindikasikan kepada perusahaan untuk menyediakan alat berat yang 

berkualitas dan canggih. Adanya omset atau keuntungan yang menjanjikan tersebut 

menyebabkan persaingan penyewaan alat berat juga semakin meningkat.  

Menghadapi persaingan tersebut maka setiap perusahaan jasa penyewaan alat 

berat melakukan berbagai cara agar dapat tetap eksis dalam memasarkan jasanya. 

Salah satu keunggulan bersaing yang paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa 

adalah dengan melakukan strategi pemasaran dalam melakukan pendekatan pada 

konsumen. Perusahaan dapat dikatakan berkembang jika produk dan jasa yang di 

tawarkan mendapatkan respon yang positif dari konsumen. Oleh sebab itu untuk 

mengetahui apa yang diinginkan konsumen, perusahaan harus mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas sehingga konsumen merasa tertarik untuk menggunakan 

produk serta jasa yang ditawarkan. 

PT. Berkah Jaya Warujayeng memerlukan strategi komunikasi pemasaran 

yang tepat untuk mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Tanpa adanya 

komunikasi yang baik pelanggan bisa saja beralih ke produk perusahaan lain. Terlebih 

lagi pada persaingan perusahaan yang juga memproduksi menyewakan alat berat, 

maka dari itu perusahaan harus berusaha mencari suatu bentuk promosi yang tepat, 

sehingga konsumen akan terus memberikan respon yang positif terhadap produk jasa 

yang diberikan oleh PT. Berkah Jaya Warujayeng. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka perusahaan perlu membuat strategi promosi yang ditujukan kepada konsumen 

sehingga dapat meningkatkan penjualan.  

PT. Berkah Jaya Warujayeng menyadari pentingnya strategi komunikasi 

pemasaran dalam memasarkan produknya, untuk mencapai tujuan yakni meraih 

pangsa pasar yang lebih luas mereka membangun komunikasi pemasaran melalui 
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strategi yang tepat yang diharapkan mampu menciptakan suatu hubungan komunikasi 

yang efektif dalam rangka memasarkan produk kepada konsumen. Menurut Sutisna 

(2002) bahwa komunikasi pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa sehingga 

proses komunikasi dapat berjalan efektif dan efisien dengan biaya yang lebih murah. 

Sejauh mana strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Berkah Jaya 

Warujayeng dalam mengkomunikasikan produk alat berat sehingga dapat diterima 

oleh target pasar maupun masyarakat luas.  

Saat ini banyak media yang digunakan oleh PT. Berkah Jaya Warujayeng 

dalam mempromosikan produknya yaitu melalui media sosial, karena menurut 

pegawai bagian promosi perusahaan PT. Berkah Jaya Warujayeng penggunaan media 

sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi sangat penting di era digital saat ini, 

dan juga pengaruh pengguna media sosial yang semakin hari semakin meningkat 

sehingga mempermudah perusahaan untuk memberikan informasi terkait dengan nilai 

produk PT. Berkah Jaya Warujayeng dan juga dapat mempermudah hubungan timbal 

balik antara konsumen pengguna media sosial dengan PT. Berkah Jaya Warujayeng.  

Adapun media sosial yang digunakan oleh PT. Berkah Jaya Warujayeng 

sebagai sarana komunikasi pemasaran saat ini yaitu Instagram, Youtube, dan Twitter.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas tentang penerapan komunikasi pemasaran PT. Berkah Jaya 

Warujayeng melalui media sosial, sekaligus bertujuan untuk mengetahui model 

komunikasi pemasaran melalui media sosial dan efektivitas penerapannya. Oleh 

karena itu judul penelitian yang diambil adalah “Penerapan Komunikasi Pemasaran 

Melalui Media Sosial pada PT. Berkah Jaya Warujayeng”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan komunikasi pemasaran yang dilakukan PT. Berkah Jaya 

Warujayeng melalui Media Sosial? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Menurut rumusan masalah yang diambil di atas, maka tujuan penulisan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai  berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan komunikasi pemasaran yang dilakukan PT. Berkah 

Jaya Warujayeng melalui Media Sosial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

14.1    Manfaat Bagi Penulis  

1. Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar A.Md. sekaligus telah menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Airlangga.  

2. Menerapkan dan mempraktikkan secara langsung mata kuliah yang diperoleh di 

kampus pada dunia nyata. 

3. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui penerapan pemasaran pada 

perusahaan.  

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan  

1. Bisa menjadi salah satu dasar referensi perusahaan untuk mengambil keputusan  

promosi dalam bentuk media sosial. 

2. Mengetahui sejauh mana strategi promosi yang sudah dilakukan.  

3. Mengetahui sejauh mana pelayanan jasa yang diberikan apakah telah memadai.  

4. Sebagai media dalam meningkatkan kerja sama antara perusahaan dengan 

Universitas Airlangga. 

1.4.3 Manfaat Bagi Universitas Airlangga  

1. Penulisan Tugas Akhir dapat menjadi audit internal kualitas pengajar. 

2. Memberikan literatur dan referensi baru terhadap mahasiswa/mahasiswi 

Universitas Airlangga khususnya mahasiswa jurusan Manajemen Pemasaran 

mengenai komunikasi pemasaran terpadu sebagai salah satu landasan 

mengerjakan Tugas Akhir. 
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3. Sarana menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (mahasiswa) Universitas 

Airlangga kepada perusahaan. 

4. Melihat sejauh mana ilmu yang telah diberikan kampus kepada mahasiswanya. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan Manajemen Pemasaran. 

1.4.4 Manfaat Bagi Pembaca  

1. Pembaca mampu mendapatkan informasi mengenai penerapan komunikasi 

pemasaran melalui Media Sosial pada PT. Berkah Jaya Warujayeng. 

2. Sebagai referensi bagi pembaca yang akan mengerjakan tugas akhir.  

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

1.5.1 Subyek Penulisan Tugas Akhir   

Program Studi  : Diploma III Manajemen Pemasaran 

Fakultas  : Vokasi 

Instansi  : Universitas Airlangga 

Topik   : Komunikasi Pemasaran 

Judul   : Penerapan Komunikasi Pemasaran melalui Media Sosial pada  

  PT. Berkah Jaya Warujayeng 

 

1.5.2 Obyek Penulisan Tugas Akhir  

 Perusahaan  : PT. Berkah Jaya Warujayeng 

 Bidang   : Pemasaran 

 Alamat Perusahaan : Jl. Ahmad Yani Ruko no. 3, Kabupaten Nganjuk 

 Tanggal  : 03 Februari 2020 – 03 April 2020 
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1.5.3 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Penyusunan Tugas Akhir 

Tabel 1.2 

Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan Penyusunan Tugas Akhir 

No Kegiatan Jan 2020 Feb 2020 Mar 2020 Apr 2020 Mei 2020 Jun 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan 

Izin Lokasi 

PKL 

                        

2.  Penentuan 

Dosen 

Pembimbing 

                        

3. Pembekalan 

Penyusunan 

TA 

                        

4. Pelaksanaan 

PKL 

                        

5. Menentukan 

Judul dan 

Topik TA 

                        

6. Bimbingan 

dengan 

Dosen 

Pembimbing 

                        

7. Pengerjaan 

Tugas Akhir 

                        

8. Sidang Tugas 

Akhir 

                        

 




