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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan

yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi

komunikasi manusia dapat saling tukar menukar informasi dari jarak jauh

dengan waktu yang relative cepat dan efisien. Dengan perkembangan teknologi

yang pesat dan sadar akan pentingnya mendapatkan informasi membuat

banyak orang tertarik untuk menggunakan internet sebagai alternative untuk

dapat mengakses informasi melakukan aktivitas komunikasi dengan

menggunakan internet.

Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat sekarang ini,

masyarakat membutuhkan akses informasi yang beragam, mudah, cepat dan

handal maka merupakan peluang sekaligus tantangan bagi operator layanan

telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pesatnya

perkembangan teknologi akses jaringan dan teknologi yang berbasis internet

memungkinkan bagi operator layanan untuk dapat menyediakan layanan yang

beragam (multi service) bagi pelanggannya yaitu layanan suara (telepon), data

(internet) dan gambar (IP-TV) dalam satu jaringan akses atau dikenal dengan

layanan triple-play.
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Banyaknya provider penyedia jasa telekomunikasi yang persaingannya

semakin ketat untuk perkembangan sekarang ini yang membuat PT Telkom

Tbk melakukan inovasi untuk mengeluarkan produk terbaru dimana PT

Telkom Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menyediakan

berbagai fasilitas komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

sektor telekomunikasi menyediakan layanan yang beragam (multi service) bagi

pelanggannya yaitu layanan suara (telepon), data (internet) dan gambar (IP-

TV) dalam satu jaringan akses atau dikenal dengan layanan triple-play.

IndiHome merupakan layanan Triple Play dari Telkom yang terdiri dari

Internet on Fiber atau High Speed Internet, Phone (Telepon Rumah), dan IPTV

(UseeTV Cable). Indihome merupakan produk baru dari PT Telkom Brebes

yang dikeluarkan pada awal tahun 2015. Dikeluarkannya produk indihome ini

sehubungan dengan mulai beralihnya jaringan Telkom dari kabel tembaga ke

kabel fiber optic. Akan tetapi produk Indihome ini masih banyak calon

pelanggan yang belum mengetahui apa itu indihome dan berbagai keunggulan

serta fasilitas yang dimiliki dari penggunaan indihome. Indihome merupakan

produk bundling sehingga harga yang ditawarkan kepada pelanggan juga harga

paket sesuai kebutuhan paket yang digunakan oleh pelanggan. Disisi lain untuk

pelayanan jaringan fiber optic ini belum semua wilayah di Brebes terlayani

sedangakan juga sebagian masyarakat berminat untuk berlangganan IndiHome.

Hal ini lah yang perlu diperhatikan oleh pihak Telkom Brebes apabila dalam

penyaluran indihome tidak bisa maksimal maka untuk peningkatkan pengguna

indihome juga belum berjalan sesuai target yang telah direncanakan.Dalam

penggunaan indihome untuk pelanggan baru yang ingin berlangganan internet,

mau tak mau juga harus berlangganan telepon rumah dan tv kabel UseeTV.

Jadi pelanggan harus sekaligus berlangganan 3 paket, tidak bisa hanya internet

saja. Otomatis biaya berlangganan yang dikeluarkan oleh pelanggan juga

menjadi lebih mahal, karena ada biaya tambahan tersebut. Tentunya ragam

paket berlangganan yang tersedia di Telkom tersebut perlu disosialisasikan

kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat mengetahui paket langganan
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dan jenis paket yang ditawarkan oleh Telkom Kandatel Bantul sehingga akan

membantu masyarakat dalam memilih paket langganan yang sesuai dengan

kebutuhan mereka. Tujuan sosialisasi ini merupakan proses bagi anggota

masyarakat untuk mengenalkan program yang dilakukan secara terus menerus

dengan harapan bisa diketahui masyarakat lain.

Indihome merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT Telkom

Brebes. Merupakan tantangan bagi Telkom untuk memilih strategi marketing

yang tepat wsehingga mampu meningkatkan pemahaman produk tersebut ke

pelanggan, meningkatkan penetrasi ke pasar, dan mampu memenangkan

persaingan di bisnis layanan multi service.Dalam sebuah perusahaan untuk

mencapai kesuksesan tidak luput dari kegiatan pemasaran yang sangat

menunjang keberhasilan perusahaan. Fungsi utama perusahaan adalah

melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana untuk

memilih dan menganalisis target pasar, mengembangkan, dan memelihara

bauran pemasaran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen ( Gugup

Kismono, 2011:232).

Strategi pemasaran bertujuan untuk menentukan target dari pangsa pasar

yang telah kita segmenkan dalam pemasaran produk yang kita tawarkan. Hal

tersebut dilakukan agar pemasaran produk yang kita lakukan dapat lebih

terorganisir agar membuahkan hasil sesuai ekspektasi yang kita ramalkan

sebelumnya. Karena terlalu banyak faktor – faktor internal maupun eksternal

yang akan mengganggu pemasaran didalam pengaplikasiannya nanti. PT

Telkom Brebes dalam memasarkan produk dan jasanya tidak terlepas dari

kegiatan pemasaran sebagai pokok untuk menganalisa, merencanakan,

mengawasi kegiatan-kegiatan terhadap program-program yang telah di

rencanakan berupa strategi atau kegiatan product, price, place, promotion,

people, physical eviden, dan process.Untuk terus mempertahankan dan

mengembangkan pasar serta konsumen yang telah ada, maka perusahaan perlu

mengadakan berbagai evaluasi terhadap elemen kegiatan promosi yang tidak

hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen,
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melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Disini perlu digunakan konsep starategi pemasaran sebagai konsep

pengembangan dalam peningkatan pengguna indihome yang memadukan

semua media komunikasi dalam mendukung tema yang di inginkan perusuhaan

dengan mempertimbangkan semua program-program periklanan, penjualan,

dan yang lainnya dalam perumusan programnya. Adapun program pemasaran

eksisting yang sudah dilakukan PT Telkom, seperti: membuat spanduk, mobil

branding avanza, mobil branding grand max, sun screen, flyer, brosur, flyer

FTTH, dan rompi sales force.Namun dari sekian banyak jenis promosi yang

selama ini telah dilakukan belum diketahui sejauh mana tingkat efektivitasnya

dalam meraih audiens sasaran. Untuk bisa mengetahui sejauh mana pesan iklan

yang telah dilakukan oleh PT Telkom dapat meraih audiens sasaran,

Strategi pemasaran yang efektif dan tepat akan menarik keinginan

pelanggan untuk menggunakan produk indihome maka disitu strategi

pemasaran perusahaan telah berhasil namun sebaliknya apabila strategi

pemasaran kurang menarik keinginan pelanggan untuk menggunakan produk

indihome maka strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Telkom Brebes

mengalami kegagalan, oleh karena itu strategi pemasaran yang dilakukan oleh

PT Telkom Brebes harus efektif dan semaksimal mungkin untuk menetukan

strategi pemasaran produkindihome sehingga pelanggan akan tertarik dalam

menggunakan produk indihome yang merupakan produk baru dari PT Telkom

Brebes. Oleh karena itu PT Telkom Brebes harus memahami benar strategi

pemasaran yang efektif dan efisien agar pelanggan tetap loyal terhadap produk

baru Telkom yaitu indihome. Berdasarkan uraian diatas penulis maka penulis

tertarik mengambil judul : “Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap

Peningkatan Volume Penjualan IndiHome PT. Telkom Brebes”
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1.2  Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penulisan merupakan abstraksi pemilihan yang tepat

terhadap kegiatan kerja yang akan diobservasi atau dilakukan dalam kegiatan

magang diperusahaan, agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan yang

telah ditentukan maka perlu ruang lingkup yang jelas. Adapun yang menjadi

pembahasan di dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

(1) Pengertian dan Fungsi Strategi Pemasaran IndiHome PT. Telkom

Brebes

(2) Langkah – langkah penerapan Strategi Pemasaran IndiHome PT.

Telkom Brebes

(3) Strategi Bauran Pemasaran IndiHome PT. Telkom Brebes

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1  Tujuan Penulisan

Dengan melihat ruang lingkup penulisan diatas, maka tujuan penulisan ini

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemasaran Produk

Indihome pada PT Telkom Brebes.

1.3.2  Kegunaan Penulisan

Bagi Penulis

(1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana bagi

penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat di perkuliahan dalam

keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

(2) Mengembangkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan

mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dalam

pendidikan formal.

(3) Belajar mengenal praktik peranan pegawai pada bagian Pemasaran di PT.

Telkom Brebes
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Bagi PT Telkom Brebes

(1) Menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara satu

departement dengan departement lain.

(2) Dapat digunakan sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan oleh PT

Telkom Brebes atas strategi pemasaran yang akan diterapkan untuk

bersaing dengan perusahaan telekomunikasi lainnya dalam pencapain

peningkatan pengguna indihome.

Bagi Jurusan Manajemen Perusahaan

(1) Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum  yang

sesuai dengan ketentuan di lingkungan perusahaan.

(2) Agar dapat dijadikan referensi atau hasanah ilmu pengetahuan khususnya

mahasiswa dan pembaca pada umumnya.

1.4  Cara Pengumpulan Data

1.4.1  Data Penelitan (Data Primer/Sekunder)

Menurut Soeranto dan Arsyad (2003: 72), data adalah semua hasil

observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan

tertentu. Menurut sifatnya data yang digunakan dalam melaksanakan

kegiatan ini, dimana data tersebut dapat berupa data primer dan data

sekunder yaitu:
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(1) Data Primer

Menurut Indrianto dan Supomo (2002: 146), data primer merupakan data

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau melalui

perantara. Data primer yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah berupa data

tentang perbandingan pertumbuhan pelanggan Broadband dan PSTN.

(2) Data Sekunder

Menurut Marzuki (2002: 56), data sekunder adalah data yang bukan

diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data yang diperoleh dari

kerja praktik ini adalah rencana strategi, antara lain visi dan misi instansi,

tujuan, sasaran dan strategi instansi pada departement youth and community

telkomsel branch semarang.

1.4.2  Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara kerja untuk mendapatkan data.

Pengumpulan data dalam penulisan laporan kuliah kerja praktik ini

menggunakan metode sebagai berikut:

(1) Metode Wawancara

Menurut Marzuki (2000: 62), metode wawancara adalah suatu cara

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan dengan

sistematik dan berdasarkan tujuan penulisan. Dalam kerja praktik ini,

wawancara dilakukan dengan salah satu staf pada waktu jam kerja dibagian

sales marketing PT. Telkom Brebes mengenai mekanisme pemasaran

IndiHome dan data yang diperlukan untuk menyusun Tugas Akhir.

(2) Metode Observasi

Menurut Marzuki (2002: 58), metode observasi adalah suatu cara

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara
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sistematis terhadap gejala dan fenomena yang diselidiki. Dalam kerja praktik

ini, observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek

yang akan diteliti dengan cara melakukan kerja praktik pada tanggal 03 Januari

– 03 April 2017 pada jam kerja yaitu 09.00 – 16.00 WIB. Observasi ini

dilakukan pada PT. Telkom Brebes.

(3) Metode Studi Pustaka

Metode Keraf (1989: 163), studi pustaka adalah metode dengan cara

membeca buku-buku bacaan yang memberikan gambaran umum mengenai

persoalan yang akan dikerjakan dan diperlukan dalam suatu penulisan serta

merupakan bahan penulisan. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data

dengan membaca dan mempelajari buku-buku referensi yang ada di

perpustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.5   Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang hendak

dibicarakan dan memberikan gambaran objek kepada pembaca mengenai topik

yang akan dibahas, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup

penulisan, tujuan dan kegunaan, serta cara pengumpulan data.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya PT.

Telekomunikasi Indonesia (Telkom), visi dan misi, produk yang dimiliki,

struktur organisasi, serta uraian layanan produk.

BAB III: PEMBAHASAN
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Dalam bab ini berisi teori landasan dan hasil kerja praktek tentang strategi

pemasaran IndiHome PT. Telkom Brebes, yaitu pengertian strategi

pemasaran, fungsi strategi pemasaran, penerapan Bauran Strategi

Pemasaran, dan langkah – langkah penerapan Strategi Pemasaran.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan uraian yang dipaparkan dalam   Bab III

sesuai dengan judul Tugas Akhir.


