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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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