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ABSTRAK 

 

Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, divisi pemasaran harus mampu untuk menentukan 

media pemasaran / channel  yang paling efektif sebagai brand awareness produk tertentu. 

Semakin berkembangnya jaman, tren media pemasaran secara offline pun berubah menjadi 

digital marketing. Perkembangan digital ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, seperti 

fenomena yang terjadi di China, dimana pengguna internet China menduduki peringkat pertama 

dunia yaitu mencapai 538 juta orang. (Serfiani, et al, 2013:3). Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan mengambil data sekunder sebagai data pengolahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling. Penelitian ini ingin mengungkapkan 

peran digital marketing dalam mengoptimalisaikan peningkatan pendapatan perusahaan. 

Penelitian ini dimulai dengan menjelaskan fenomena digital marketing di Indonesia, sehingga 

didapatkan kunci keberhasilan sebuah program digital marketing serta menggambarkan beberapa 

ukuran penncapaian keberhasilan sebuah digital marketing. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin menjanjikan. Pengguna internet di 

Indonesia tahun 2012 sebanyak 60 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2014 meningkat 

sejumlah 80 juta orang. Selain itu, Indonesia juga merupakan pengguna media sosial Facebook 

terbesar keempat di dunia dengan jumlah pengguna mencapai 47,98 juta orang per 15 Mei 2013 

(Serfiani, et al, 2013:3). Perkembangan yang pesat inilah yang membuat perusahaan perlu juga 

menyadari pergeseran kebiasaan konsumen kita dari pembelian secara offline di toko atau mall 

menjadi pembelian secara online di online mall. Tren digital ini tidak hanya dialami oleh 

Indonesia, tetapi juga mendunia. Pengguna internet peringkat pertama dunia adalah China yaitu 

mencapai 538 juta orang. (Serfiani, et al, 2013:3). Pemasaran yang dilakukan secara online 

memiliki sifat tidak terbatas oleh waktu (real time), tempat, dan jarak sehingga biaya operasional 

dapat lebih murah daripada melakukan pemasaran secara offline.  
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Semakin banyak marketer yangmengadari perubahan tren marketing offline menjadi 

digital marketing. Banyak program kreatif yang dibuat secara khusus oleh marketer Indonesia 

untuk menarik perhatian calon konsumen mereka sehingga nantinya diharapkan ada proses 

keputusan pembelian. Begitu banyak digital campaign  yang dipakai marketer Indonesia 

memotivasi Majalah MIX untuk membuat  award atas “Indonesia Best Digital Brand Campaign 

2015” dengan kriteria penilaian sebagai berikut: konsep strategi (efektifitas strategi menjawab 

tantangan dankebutuhan brand), eksekusi (menilai kreatifitas, efisiensi biaya), interaksi (interksi 

dengan audience), hasil (menilai pencapaian disesuaikan dengan tujuan campaign masing-

masingperusahaan), dan amplifikasi (dinilai melalui pemanfaatan media social, komunitas, dll). 

Table 1.1. 10 Besar “Indonesia Best Digital Brand Campaign 2015” 

Peringkat Perusahaan Brand Nama Program Skor 

1. Line Corporation Aplikasi 

Messenger Line 

TVC Ada Apa Dengan Cinta? 

(AADC) 

405.00 

2. PT Nokia Indonesia Smartphone 

Nokia X 

Nokia X Lauch #BuktiinAja 391.25 

3. PT Indofood Fritolay 

Makmur Tbk 

Snack Chitato Sampling Plus Chitato Crispy 

French Fries 

381.25 

4. PT Ford Indonesia Otomotif Ford All New Ford Ecoport – Urban 

Discovery 

376.67 

5. PT Indosat Tbk Operator Seluler Demi konser JKT 48 376.67 

6. PT XL Axiata Tbk XL/ Operator 

Seluler 

“Indonesia’s Top next Selfie” 376.25 

7. PT Djarum Rokok LA Light LA Street Ball 376.25 

8. PT Heineken 

International 

Beverages 

Minuman 

Beralkohol 

Heineken 

Heineken Take The Stage 375.00 

9. Kompas Group Koran kompas #BuktikanSuaramu 358.33 

10. Fiesta Seafood Frozen food fiesta 

seafood 

Kelas Memasak dan Kompetisi 

Memasak Online “Sealicious” 

346.25 

Sumber: Majalah MIX, Marketing Communications, 2015 

Pemasaran merupakan salah satu divisi yang penting dan ujung tombak dalam sebuah 

perusahaan. Divisi pemasaran harus mampu untuk menentukan media pemasaran / channel  yang 

paling efektif sebagai brand awareness produk tertentu. Inilah yang sebaiknya dipersiapkan 

perusahaan secara khusus divisi pemasaran untuk beralih dari pemasaran offline menjadi digital 

marketing tren dalam rangka mengoptimalkan media pemasaran untuk peningkatan pendapatan 

perusahaan. 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran 

Pemasaran merupakan hal yang paling berperan dalam sebuah perusahaan. Tanpa 

menajemen pemasaran yang baik, sebuah perusahaan tidak mampu bertahan secara jangka 

panjang. Pemasaran biasanya erat kaitannya dengan penjualan, dimana semakin baik sisi 

penjualannnya maka semakin baik pula omset yang akan didapatkan perusahaan tersebut. Dari 

sekian unsur pencapaian kesuksesan, omset merupakan salah satu unsur yang dapat dipakai 

untuk menentukan tingkat kesuksesan suatu perusahaan. Omset yang tinggi dengan dibarengi 

efisiensi biaya akan semakin menambah pendapatan suatu perusahaan. Walaupun demikian, 

pemasaran juga harus mampu berintegrasi dengan fungsi menajemen lainnya yaitu manajemen 

operasi dan manajemen sumber daya manusia (Lovelock, et al, 2010:31). Kemampuan integrasi 

yang baik untuk semua divisi akan mengakibatkan efisiensi dari segi biaya sehingga pendapatan 

perusahaan juga dapat meningkat. 

Menurut Lovelock, et al (2010:128), sebuah barang dapat sampai ke konsumen melalui 3 

tahap aliran distribusi antara lain: 

1. Aliran informasi dan promosi, yaitu distribusi informasi serta promosi yang terkait 

dengan penawaran dengan tujuan untuk menarik minat beli pelanggan. 

2. Aliran negosiasi, yaitu pencapaian kesepakatan dalam halfitur dan konfigurasi layanan 

dan juga berisi syarat-syarat penawaran sehingga kontrak pembelian dapat ditutup. 

3. Aliran produk, yaitu alur produk/jasa yang melibatkan pengolahan manusia dengan syarat 

ada aktifitas fisik untuk penghantaran produk/jasa. 

Fenomena menarik didapatkan bahwa perusahaan perlu secara kontinu melihat tren yang 

berkembang. Perusahaan tua dan terkenal mulai menurun akibat tidak mampu menyesuaikan 

diri terkait dengan perkembangan teknologi dan tren. Kompetisi di dunia industri semakin 

sengit,  dimana perusahaan perlu menerapkan strategi baru untuk cepat merespon kebutuan, 

ekspektasi, dan perilaku konsumen yang terus berubah (Lovelock, et al, 2010). Regis Mckenna 

dalam buku Lovelock, et al,(2010) menyatakan bahwa: 

“Perusahaan yang paling siap menghadapi abad 21 akan mempertimbangkan investasi dalam 

sistem waktu nyata (real time) sebagai hal yang penting dalam menjaga daya saingnya dan 

mempertahankan pelanggan mereka.” 

 

Perkembangan teknologi informasi dan computer telah memunculkan banyak pendekatan, tren, 

dan metode baru dalam menghantarkan produk dan jasa sampai kepada persepsi konsumen. 



Inovasi penghantaran layanan yangdifasilitasi teknologi saat ini antara lain (Lovelock, et al, 

2010:136): 

1. Perkembangan telepon genggam pintar (smartphone) dan teknologi Wifi yang 

berkecepatan tinggi yangdapat menghubungkan banyak pengguna ke internet. 

2. Penggunaan teknologi pengenal suara yang memungkinkan pelanggan memberikan 

informasi melalui telepon. 

3. Penciptaan situs web yangmemberi informasi, menerima pesanan, dll. 

4. Komersialisasi “kartu pintar” dengan chip mikro yang dapat menyimpan detail informasi 

tentang pelanggan. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat cepat di seluruh dunia sehingga dapat 

membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya melalui media elektronik 

(e-business) yang kemudian diprediksikan menjadi model bisnis besar di masa mendatang 

(Serfiani, et al, 2013:1). 

  

E-Business 

Bisnis online adalah suatu kegiatan bisnis yangdilakukan dalam jaringan internet yang 

merupakan bagian dari e-business (Serfiani, et al, 2013:1). Pengertian e-business disampaikan 

oleh Turban et al (2006) yaitu: 

“A broader definition of EC that includes not just the buying and selling of goods and 

services, but also servicing customers, collaborating with business partners, and 

conducting electronic transactions within an organization” 

 

E-business adalah sebuah ilmu yang mempelajari seluruh transaksi dengan media online yang 

mencakup lebih dari sekedar proses jual beli saja tetapi juga pelayanan ke konsumen, kolaborasi 

bisnis secara online, e-money, e-transaction, dan masih banyak lagi.  

Sifat e-business lebih luas daripada bisnis online. Bisnis online biasanya lebih dikenal 

dengan istilah e-commerce. Pengertian e-commerce yang disampaikan oleh Turban (2006), yaitu  

“The process of buying, selling, or exchanging products, services, or information via 

computer” 



 

Gambar 1.1. Aktivitas dalam e-commerce 

Sumber: Turban et al (2006) 

 

Pada prinsipnya kegiatan yang dilakukan dalam penjualan dan pemasaran secara offline sama 

dengan online, hanya saja media yang dipakai yaitu langsung kepada konsumen untuk offline dan 

melalui media internet untuk online. Tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online 

kemudian terjadi transaksi disebut dengan e-marketplace.  

Yang mendorong pesatnya kemajuan e-commerce adalah sebuah revolusi digital. 

Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi analog, mekanik dan elektronik ke teknologi 

digital yang berawal sejak tahun 1980 yang mendorong kemajuan teknologi, informasi dan 

komputer digital. Revolusi digital menandai dimulainya abad informasi (Information Age).  

 

Perilaku konsumen 

Perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2008:6) merupakan sebuah 

pembelajaran mengenai bagaimana individu membuat keputusan untuk mengalokasikan daya 

yang dimiliki seperti waktu, uang, usaha dan energi. Kotler dan Keller (2009:214) juga 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai sebuah proses individu, kelompok, dan organisasi 

dalam memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman 

untuk memuaskan keinginan dankebutuhan terhadap merek tertentu. 

Perilaku konsumen dalam e-commerce tidak jauh berbeda dengan offline. Hanya saja 

dalam ilmu e-business konsumen akan mendapatkan sebuah perhatian khusus untuk dibangun 

kepuasan, kepercayaan hingga loyalitasnya.  



 
Gambar 1.2. Perubahan fokus pemasaran dari pemasaran massal, segmentasi sampai personal 

Sumber: Turban et al (2006) 

 

Pemasaran sebaiknya menggunakan konten yang relevan, unik, dan spesifik terhdap kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Dengan demikian akan memudahkan penmasar mengatur konsumen 

dan pada akhirnya dapat pula mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pemasar perlu 

melakukan riset konsumen online untuk mendapatkan hal apakah yang dapat menciptakan 

kepuasan mereka.  

 
Gambar 1.3. Faktor yang mempengaruhi konsumen online merasakan kepuasan  

Sumber: Turban et al (2006 



METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan membahas tentang digital 

marketing trend secara online di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus (Bungin 

2013, 124). Peneliti menetapkan penelitian berdasarkan situasi sosial yang menjadi fokus 

penelitian yaitu aplikasi digital marketing trend perusahaan di Indonesia. Menurut Sugiyono 

(2010), sebuah penelitian kualitatif akan melihat interaksi secara sinergi antara  place, actors, 

dan activity. Dengan demikian, place dalam penelitian ini adalah Indonesia, actors adalah digital 

marketing trend  sebuah perusahaan, dan activity yaitu akibat penggunaan digital marketing bagi 

perusahaan di Indonesia.  

Data diperoleh dari data sekunder yaitu data mengenai aplikasi digital marketing trend 

perusahaan di Indonesia yang diambil dari majalah Marketing, MIX, SWA, dan masih banyak 

lagi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling yaitu dengan 

mensyaratkan perusahaan tersebut telah melakukan digital marketing. 

 

HASIL PENELITIAN 

Digital Marketing Trend di Indonesia 

 Apapun media yang digunakan untuk media pemasaran pasti melihat hasil akhirnya, 

begitu pula dengan digital marketing. Perkembangan digital tren juga memicu marketer untuk 

menyesuaikan tren konsumen. Banyak media yang dapat digunakan dalam digital marketing, 

yaitu: email marketing,  media sosial, website, dll. 

 Email marketing adalah salah satu bentuk digital marketing yang bersifat personal 

dengan biaya yang sangat rendah. Website juga merupakan alat efektif perusahaan untuk mulai 

memperkenalkan produknya. Menurut data dari Tadicati dan Foresster (2013) jumlah akun email 

secara global ditahun 2014 yaitu 4,1 milyar diprediksikan naik menjadi 5,2 milyar akhir tahun 

2018.  Setiap jam terdapat 122.500.453.020 email yang terkirim, dimana 100.000 email berasal 

dari perusahaan dan sisanya adalah personal. Yang perlu diperhatikan untuk email marketing 

adalah database, implementasi strategi segmentasi (tepat sasaran), dan terukur (Majalah 

Marketing, 2015).    

 Untuk generasi sekarang, media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan 

seseorang untuk mencari informasi yang up to date. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan 

bahwa  34% marketer Amerika melihat bahwa media sosial adalah saluran digital yang 



menghasilkan ROI tinggi. (Majalah Marketing, 2015). Hal yang menarik adalah media social 

telah mampu mengalahkan TV (Majalah Marketing, 2015). Sebuah artikel menyatakan bahwa 

seseorang secara umum akan melihat ponsel kurang lebih 100 kali per hari dan mengecek 

Facebook atau media sosialnya sekitar 14 kali sehari. Inilah peluang besar perusahaan untuk 

memasukan iklan produk mereka dalam media sosial. Garuda Indonesia menyampaikan program 

barunya “GarudaMiles: frequent flyer” di Facebook dan mampu menjangkau 1,8 juta kalangan 

eksekutif (Majalah Marketing, 2015). 

 Kini konsumen tidak hanya melihatdari sisi brand dari penampilannya saja, mereka 

memilih produk berdasarkan cerita dibalik terciptanya sebuah produk. Teknik pemasaran ini 

mulai dikenal dengan istilah story telling marketing. Story telling marketing melalui media 

digital juga menjadi tren digital marketing di Indonesia karena mampu untuk meningkatkan 

awareness dan image sebuah brand (Majalah Marketing, 2015). Teknik story telling marketing 

adalah sebuah kemampuan dalam menceritakan aspek brand sehingga dapat memberikan suatu 

hubungan emosional antara produk dengan stakeholder. Teknik ini biasa digunakan oleh 

beberapa perusahaan besar seperti Unilever, Coca Cola dan Sampurna (Majalah Marketing, 

2015). Teknik story telling marketing dapat menerjemahkan nilai (value) dan pesan yang 

terkandung dalam sebuah merek dimata pelanggan. Teknik ini juga dapat membantu pemasar 

untuk menciptakan motivasi pelanggan serta brand image sesuai dengan segmen yang ditentukan 

perusahaan. Sistem pemasaran yang tepat sasaran inilah yang dapat  menciptakan pertumbuhan 

penjualan karena berhasil menarik calon pembeli.  

 Baru-baru ini “Line Find Alumni” mendapatkan apresiasi sangat positif dari 

konsumennya. Line Instant Massenger, perusahaan yang berasal dari Jepang ini, mampu 

melakukan teknik story telling marketing  dalam peluncuran fasilitas barunya “find alumni” 

(Majalah Marketing, 2015). Line mengangkat cerita Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang 

sempat booming sekitar tahun 2002 dengan mini drama berdurasi cukup singkat. Mini drama ini 

disampaikan melalui strategi komunikasi yang baik.  Dimulai dengan menginformasikan lewat 

Line Event yang memberikan link video tersebut, kemudian menggunakan Youtube, dan juga 

lewat media social seperti facebook dan twitter. Selain itu Line juga mengiklankan lewat bioskop 

21 Cineplex dan kuis berhadiah di beberapa kota besar di Indonesia. Hasil yang didapatkan 

sangat memuaskan, karena dalam waktu 7 hari saja, viewers di Youtube mencapai 3 juta dan 



secara persentase peluncuran fasilitas “Find Alumni”ini mencapai 700% pasca peluncuran 

perdana.  

 Contoh lain dari teknik story telling marketing ini adalah Bapak Presiden kita karena 

rekam jejak perjalanan beliau telah terdokumentasi dan tersampaikan sejak beliau masih 

menjabat sebagai Walikota Solo. Secara konsisten stasiun TV menyampaikan prestasi dan 

kesederhanaan beliau. Tanpa disadari, tumbuh perasaan emosional antara warga Indonesia dan 

beliau. Hal inilah yang secara tidak langsung mengantarkan beliau hingga berhasil menjadi 

Presiden Republik Indonesia.  

 

Kunci Keberhasilan Digital Marketing  

 Revolusi digital membuka pasar dan peluangyang lebih besar bagi perusahaan secara 

khusus pemasar. Kunci keberhasilan digital marketing terdapat dalam konten dan kreatifitas 

(MIX, 2015). Konten sebaiknya disesuaikan dengan segmentasi konsumen kita. Dengan konten 

yang pas, konsumen akan merasa dimudahkan dalam mengakses digital marketing yang 

disediakan perusahaan. Kretifitas akan menambah daya tarik kosumen untuk menggali informasi 

berkaitan dengan produk hingga akhirnya melakukan pembelian. Konten email marketing yang 

cocok sebaiknya disesuaikan dengan perilaku konsumen. Hal ini dilakukan pula oleh MNC 

Shop. Fieska Thresia, kepala e-commerce PT MNC GS Homeshopping mengamati kebiasaan 

orang Indonesia dimana biasanya menonton TV sambil memegang ponsel. Berdasarkan 

pengamatan perilaku tersebut, MNC melakukan integrasi channel digital antara offline dan 

online untuk mengoptimalkan media pemasaran mereka. 

 

Media Pemasaran Efektif Optimalkan Peningkatan Pendapatan  

 Digital Marketing merupakan sebuah saluran distribusi yang baru dan sedang tren di 

kalangan dunia industri. Hanya saja masih banyak yang kurang memahami bagaimana saluran 

distribusi ini dapat berkerja secara efektif. Salah satu yang dapat dipakai sebagai pengukuran 

keberhasilan saluran distribusi ini adalah melalui Return On Investment (ROI) yaitu 

berapabesarnya nilai pengembalian dari setiap investasi marketing yang didapatkan. Beberapa 

ahli juga menyebutkan bahwa gross profit terkait erat dengan penjualan (Majalah Marketing, 

2015). 



 Email marketing memerlukan server yang cukup untuk menampung dan mengirimkan 

jutaan email. Nilai untuk setiap email yang dikirimkan tidaklah besar asalkan tepat sasaran. 

Pengukuran keberhasilan sistem email marketing ini dapat dilihat dari pertumbuhan list, jumlah 

terbukanya laman, jumlah klik untuk membuka,dan nilaikonversi dari jumlah klik pada halaman. 

(Majalah Marketing, 2015). 

 Pengukuran keberhasilan sebuah media sosial dapat dilihat melalui jumlah followers, 

like, retweet, repins, web mention, dan sampai pada sebuah penjulaan. (Majalah Marketing, 

2015). Pengukuran dapat dimulai dengan penentuan tujuan spesifik yang harus dicapai, misalnya 

dengan meningkatkan awareness merek, meningkatkan traffic ke situs, mengurangi biaya 

pelayanan, kepuasan pelanggan, loyalitas dan penjualan. Kemudian langkah selanjutnya adalah 

pengamatan perilaku konsumen untuk mendapatkan data apakah tujuan kita tercapai seperti 

kebiasaan konsumen mengkomentari jejaring social perusahaan sampai pada keputusan untuk 

membeli (Majalah Marketing, 2015). 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebuah perusahaan tidak akan berkembang secara jangka panjang tanpa menajemen 

pemasaran yang baik. Pemilihan media pemasaran yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan 

sebuah pemasaran. Perkembangan digital marketing sangat mempengaruhi metode marketer 

dalam mencari media pemasaran yang lebih kreatif. Revolusi digital inilah yang semakin 

membuka peluang bagi perusahaan dimana kunci keberhasilannya terdapat dalam konten dan 

kreatifitas (MIX, 2015). Pemasar perlu menentukan tujuan pemasarannya untuk dapat mengukur 

keberhasilannya. Keberhasilan sebuah media pemasaran dapat dilihat dari omset, ROI, brand 

awareness, dll. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti tidak hanya fokus pada email 

marketing, media sosial, dan website saja, tetapi lebih ke semua media pemasaran yang timbul 

akibat revolusi digital. 
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