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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring berkembangnya zaman, segala penunjang aspek kehidupan juga 

mengalami siklus perkembangan salah satunya teknologi. Teknologi yang paling 

pesat dalam mengalami perkembangan adalah teknologi informasi dan 

komunikasi. Menurut Richardus Eko Indrajit (2011: 2), teknologi informasi 

adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi 

informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas 

ruang dan waktu.  

Pada dasarnya saat kita berbicara mengenai teknologi maka satu hal yang 

terlintas dipikiran kita adalah internet. Menurut Sibero (2011), internet adalah 

singkatan dari Interconnected Network yang merupakan sebuah jaringan komputer 

yang menghubungkan antar komputer secara global. Dapat diketahui bahwa 

pengaruh internet pada saat ini sangat besar terhadap kehidupan manusia. Internet 

dapat digunakan untuk memudahkan semua kegiatan ataupun kebutuhan manusia. 

Pengguna jaringan internet sendiri terdiri dari berbagai usia. 

Gambar 1.1  

Pengguna Internet Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017 

 

Sumber : databoks.katadata.co.id tahun 2018 
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Menurut data dari APJII tahun 2017 menunjukkan bahwa pengguna 

internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun 

(49,52%). Sementara pengguna  n terbanyak kedua merupakan kelompok usia 35-

54 tahun (29,55%), kelompok usia 13-18 tahun (16,68%), dan pengguna dengan 

usia di atas 54 tahun (4,24%). Dan kelompok usia tersebut merupakan generasi 

atau kaum milenial. 

Kaum atau generasi milenial sendiri berdasarkan id.wikipedia.org dan 

kominfo.go.id menyatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi Y 

dimana merupakan generasi yang terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 

1990, atau pada awal 2000. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Boston 

Consulting Group bersama dengan University of Berkley tahun 2011 dalam 

Budiati (2018) mengatakan bahwa, Generasi milenial memiliki karekteristik 

sebagai berikut : (a) Generasi milenial lebih memilih membaca melalui 

smartphone yang mereka miliki; (b) Generasi milenial wajib memiliki akun social 

media sebagai alat komusikasi dan pusat informasi; (c) Generasi Milenial lebih 

memilih ponsel daripada televisi, karena dengan ponsen apapun dapat mereka 

temukan; (d) Generasi milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan 

dan pengambilan keputusan mereka. 

Dengan generasi milenial, dibaca oleh para pelaku usaha dan mereka 

berlomba-lomba membuka akun e-commerce dan social media bisnis mereka. 

Menurut Wong (2010), e-commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran 

barang serta jasa melalui sistem elektronik. Dengan adanya e-commerce ini 

konsumen tidak perlu mendatangi secara langsung saat ingin membeli barang 

yang mereka inginkan.  

 Kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha pasti berbeda-beda, 

mereka akan menonjolkan ciri khas mereka sendiri-sendiri, termasuk media 

promosi yang mereka pilih. Media promosi yang saat ini banyak digunakan adalah 

dengan membuat e-brochure lalu disebarkan pada laman website maupun social 

media mereka. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien mengingat sasaran 

konsumen mereka merupakan kaum milenial yang lebih berminat dengan apa 

yang mereka lihat melalui smartphone mereka.  



 

3 
 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR PENGGUNAAN E-BROCHURE SEBAGAI… SHAHLIA PRASTIKA C 

Dengan pemanfaatan perkembangan era digital para pelaku usaha lalu 

menggunakan strategi promosi berbasis internet, salah satunya yaitu 

menggunakan e-brochure yang dapat dengan mudah untuk disebarkan, dengan 

biaya yang jauh lebih terjangkau. Dengan adanya kemudahan itu membuat banyak 

sekali pelaku usaha memilih e-brochure sebagai alternatif penunjang penjualan 

mereka. 

Dalam menyusun e-brochure sendiri harus sesuai dengan tujuan yaitu 

salah satunya untuk menginformasikan suatu produk kepada target konsumen, 

dengan harapan agar calon konsumen mengerti maksud dan tujuan dari e-

brochure yang telah diinformasikan tersebut. Menurut Jane Attard (2020) dalam 

artikelnya pada businessknowhow.com menyebutkan ada beberapa cara dalam 

membuat brosur yang menarik, yaitu : (1) Memahami target pasar, (2)  Berpegang 

pada AIDA, (3) Tidak menampilkan foto gedung perusahaan di dalam brosur, (4) 

Sertakan keuntungan yang didapat ketika membeli produk, (5) Tampilkan 

headline dan grafik yang dibutuhkan pembeli, (5) Buat tampilan brosur nampak 

profesional, (6) Buat materi brosur yang berfokus dalam satu penawaran, (7) 

Sertakan alasan mengapa pembaca harus menggunakan produk sekarang juga, 

serta (8) Tambahkan penawaran garansi. 

Dengan adanya e-brochure diharapkan dapat menunjang keberhasilan 

promosi dalam menginformasikan suatu acara/produk baru. Dalam 

mengaplikasiannya e-brochure diharapkan dapat dengan mudah diterima 

masyarakat, dan membantu masyarakat lebih sadar terhadap suatu merek dagang. 

Pemilihan kata-kata yang sesuai dengan image perusahaan akan dengan mudah 

menancap dipikiran konsumen maupun calon konsumen, karena masyarakat 

Indonesia pada zaman ini lebih tertarik pada sesuatu yang unik dan lain daripada 

yang lain. Maka dari itu perusahaan harus memikirkan dengan matang sesuatu hal 

yang unik agar dengan mudah diingat oleh masyarakat Indonesia. 

Di era yang serba canggih ini, banyak perusahaan yang awal nya kegiatan 

pemasarannya hanya dilakukan secara offline kini berlomba-lomba 

mengembangkan usahanya hingga ke sistem online. Mereka banyak menyusun 

strategi pemasaran online mereka yang unik dan sekiranya mampu bersaing di era 



 

4 
 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR PENGGUNAAN E-BROCHURE SEBAGAI… SHAHLIA PRASTIKA C 

saat ini. Tidak jarang pula perusahaan membuka website e-commerce, bekerja 

sama dengan platform e-commerce, ataupun hanya sekedar menginformasikan 

produk mereka melalui social media. Tak terkecuali Perum BULOG. 

Perum Bulog membaca perkembangan zaman ini sebagai kesempatan baru 

untuk memperluas jaringan pemasaran mereka terutama melalui social media 

account yang mereka miliki dengan menyebarkan e-brochure yang mereka 

rancang. Social media yang mereka gunakan yaitu Instagram, Facebook, dan 

Twitter. Dimana ketiga platform social media tersebut pada saat ini sangat banyak 

penggunanya. 

Perum BULOG sendirimerupakan perusahaan umum milik negara yang 

bergerak di bidang logistik pangan.  Perum BULOG pada saat ini tidak hanya 

melaksanakan kegiatan pemasaran melalui offline saja, namun sekarang Perum 

BULOG menghadirkan “IpangananDotCom”. IpangananDotCom merupakan 

platform e-commerce Perum BULOG yang tersedia pada aplikasi Shopee. 

IpangananDotCom hadir memberikan kemudahan dan menawarkan pengalaman 

berbelanja sembako dengan mudah secara online sehingga dapat dijangkau oleh 

seluruh masyarakat luas.  

Perum BULOG juga menyediakan media informasi terkait 

IpangananDotCom di platform social media, seperti Facebook, Instagram, dan 

Twitter. Dengan pemilihan media promosi diharapkan dapat menunjang cakupan 

calon konsumen maupun konsumen nya. Target pasar yang disasar oleh 

IpangananDotCom merupakan kaum milenial pengguna internet. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki keinginan untuk melakukan 

sebuah penelitian terkait penggunaan e-brochure sebagai alat promosi demi 

meningkatkan brand awareness pada akun social media IpangananDotCom. 

Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana penggunaan e-

brochure Perum BULOG sebagai alat promosi untuk meningkatkan brand 

awareness pada akun social media IpangananDotCom  dan atas dasar itulah 

penulis mengangkat judul Tugas Akhir 
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“PENGGUNAAN E-BROCHURE SEBAGAI ALAT PROMOSI UNTUK 

MENINGKATKAN BRAND AWARENESS PADA AKUN SOCIAL MEDIA 

IPANGANANDOTCOM PERUM BULOG” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka disusun rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penggunaan e-brochure sebagai alat promosi untuk 

meningkatkan brand awareness pada akun social media IpangananDotCom? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dari paparan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penggunaan e-brochure sebagai alat promosi untuk 

meningkatkan brand awareness pada akun social media IpangananDotCom 

Perum BULOG 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini, antara lain : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan e-

brochure dalam sebagai alat promosi suatu produk yang diperoleh di 

bangku kuliah dalam suatu perusahaan. 

2. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kesadaran merek 

kegiatan pemasaran suatu produk yang diperoleh di bangku kuliah 

dalam suatu perusahaan. 

3. Memperluas wawasan dan pengetahuan terkait desain grafis yang 

efektif dalam sebuah brosur. 
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b. Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan informasi mengenai pentingnya kesadaran merek 

suatu produk dalam kegiatan pemasaran. 

2. Dapat memberikan informasi mengenai penggunaan e-brochure yang 

efektif. 

3. Dapat digunakan sebagai informasi untuk bahan evaluasi terhadap 

proses kegiatan promosi produk melalui internet yang efektif. Dan 

sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh 

pihak manajemen perusahaan untuk melakukan upaya optimalisasi 

strategi kesadaran merek dalam kegiatan pemasaran. 

c. Bagi Pihak Lain 

1. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terutama di bidang 

pemasaran dalam pentingnya penggunaan e-brochure dalam suatu 

produk sebagai alat promosi dan penelitian ini dapat digunakan dan 

diimplementasikan terhadap perusahaan di bidang yang sama. 

 

1.5. Rancangan Jadwal Kegiatan PKL 

1.5.1. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di Perum BULOG , pada bagian 

marketing selama 6 bulan. 

No. Keterangan 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

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 2 3 4 

1 

Pengajuan Berkas  

Pendaftaran PMMB  

BUMN 2020 

                        

    

2 

Pengumuman  

Penerimaan 

PMMB BUMN 2020 

                        

    

3 PKL di Perum BULOG                         
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4 

Pengumuman  

Pembagian Dosen  

Pembimbing 

                        

    

4 
Menentukan Judul  

Topik Tugas Akhir 
                        

    

5 

Pengerjaan Laporan  

PKL dan Tugas  

Akhir 

                        

    

6 
Bimbingan Tugas  

Akhir 
                        

    

7 Sidang Tugas Akhir                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


