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KATA PENGANTAR

Pada perkembangan teknologi internet saat ini, ilmu pemasaran konvensional  

juga mengalami perkembangan.  Perkembangan ilmu tersebut sangat terasa 

saat proses pembelajaran di kelas.  Kami mengalami kesulitan ketika harus 
menjelaskan ilmu pemasaran konvensional sedangkan mahasiswa saat ini 
sudah banyak dimanfaatkan sebagai konsumen oleh ilmu pemasaran digital.  
Di dalam kelas itu, kami merasakan bahwa mahasiswa perlu untuk diberikan 
suatu referensi terhadap perubahan ilmu pemasaran konvensional ke arah 
pemasaran digital.  Oleh sebab itu, diperlukan suatu “jembatan” yang dapat 
memberikan pemahaman antara kedua ilmu pemasaran tersebut.  

Di dalam buku ini, kami sampaikan juga suatu proses penghitungan dan 
metode penelitian untuk pemasaran digital. Materi tersebut sangat berguna 
bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 
baik saat skripsi dibuat maupun setelah lulus.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan izin kepada kami untuk 
menyelesaikan buku ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua 
pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. Penyelesaian buku ini 
juga didukung oleh anak-anak kami (Bagas, Orchi, Pincta) dengan senyum 
dan canda tawanya.  

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari 
bahwa masih banyak kekurangan di dalam tulisan buku ini. Namun demikian, 
kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi 
para pembaca dan menambah amal jariah kami.

Penulis
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BAB 1

PEMASARAN DIGITAL

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu, individu dan 
kelompok individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan penawaran dan secara bebas bertukar produk dan jasa 
yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2005). Beberapa konsep pemasaran 
lain yang berkaitan dengan pemasaran diantaranya yang dikemukakan 
oleh Stanton (1978), yaitu sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial 
bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran masyarakat 
kemudian dicetuskan oleh Kotler (2005) yang menuntut para pemasar 
untuk memasukkan pertimbangan sosial dan etis pada praktik pemasaran 
mereka. Para pemasar harus menyeimbangkan antara kepuasan konsumen, 
kepentingan publik dan laba perusahaan. Drucker (1973) mengatakan bahwa 
orang dapat menganggap bahwa penjualan akan selalu dibutuhkan. Oleh 
karena itu, tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan 
dengan baik sehingga produk atau jasa itu sesuai dengan pelanggan dan 
selanjutnya mampu menjual dengan sendirinya. Dengan demikian, tujuan 
pemasaran telah membuat penjualan menjadi tidak terlalu penting lagi. 

Pemasaran secara signifikan dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen 
tentang kinerja produk (Nerkar dan Roberts, 2004) yang akhirnya akan 
menentukan kemungkinan mereka untuk membeli (Leenders dan Wierenga, 
2008). Literatur menunjukkan bahwa iklan yang tepat dapat mengubah sikap 
konsumen terhadap produk tertentu (Petty et al.,1983) dan menurunkan 
persepsi terhadap risiko produk (Kopalle dan Lehmann, 2006). 

Konsep pemasaran konvensional di atas, kemudian diadopsi pada sistem 

pemasaran digital. Proses adopsi tersebut berjalan dengan berbagai 

penyesuaian dan dengan proses yang cepat. Sejak diperkenalkan komputer 
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di sekitar tahun 1990 dan internet di sekitar tahun 2000, proses adopsi 
pemasaran ke dalam dunia digital sudah merambah ke banyak negara dan 
banyak pengguna di tahun 2018 ini.

Pemasaran digital, menurut Wsi (2013) dalam Todor (2016) adalah “The practice 
of promoting products and services in an innovative way, using primarily 
database-driven distribution channels to reach consumers and customers in a 
timely, relevant personal and cost-effective manner”. Berdasarkan definisi ini 
maka pemasaran digital merupakan suatu cara inovatif yang menggunakan 
database dan menjangkau konsumen secara individu, hemat biaya dan lebih 
tepat waktu. Sedangkan Todor (2016) sendiri menyatakan bahwa “Digital 
marketing is a blanket term for the targeted, measurable, and interactive 
marketing of goods or services using digital technologies in order to reach 
and convert leads into customers and preserve them. The main objective is 
to promote brands, shape preference and boost sales through several digital 
marketing techniques. Dia menekankan target yang terukur dan bersifat 
interaktif serta mengubah calon konsumen menjadi pelanggan yang loyal. 

Pemasaran digital mempunyai beberapa istilah berbeda namun mempunyai 
arti yang sama. Beberapa alternatif istilah untuk pemasaran digital antara 
lain adalah online marketing, internet marketing dan web marketing. Jenis 

pemasaran ini mempunyai beberapa keunikan tersendiri dibandingkan 
pemasaran konvensional. Beberapa keunikan tersebut adalah:

• Interaktivitas: konsumen dapat menentukan waktu untuk memulai 
berinteraksi (login ke internet) dan jangka waktu koneksi.

• Memperkuat dampak pemasaran karena internet dapat 
meningkatkan jangkauan pasar dan mudah untuk digunakan oleh 
UMKM.

• Konsumen menjadi tidak berbatas. Setiap orang yang terkoneksi 
dengan internet di dunia dapat membuka suatu website. 

• Informasi online tersedia secara terus menerus selama 24 jam 
sehari, 7 hari seminggu dan seterusnya.

• Pendekatan kepada konsumen dilakukan secara aktif. Konsumen 
yang memutuskan apakah akan menggunakan produk / jasa yang 
ditawarkan atau tidak.
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• Terjadi diskusi dengan konsumen atau diskusi antar konsumen. 
Pengguna internet dapat saling berdiskusi dan bebas mengemukakan 

pendapat mereka tentang suatu produk / jasa.

• Mengandung banyak sekali informasi / data dan sangat mungkin 
untuk melakukan perbaharuan data (up date) jika diperlukan.

• Lebih mudah diukur karena menggunakan teknologi digital dari 
pada pemasaran tradisional.

• Mudah beradaptasi. Pemasaran digital sangat mudah mengubah 
konten website berdasarkan masukan / saran dari konsumen. 

• Personalisasi. Pemasaran digital mampu membuat penawaran dan 
program yang dapat disesuaikan berdasarkan profil atau perilaku 
konsumen dan kesukaan konsumen.

• Efisiensi biaya: Pada beberapa website atau toko online, selain 
menyediakan produk / jasa berbayar, juga dapat ditemukan produk 
/ jasa tidak berbayar. Pada beberapa website, trafik kunjungan 
dapat meningkat dengan tanpa bayaran dari pengunjung. 

Selain keunikan yang bersifat positif seperti tertulis di atas, pemasaran digital 
mempunyai beberapa hal yang dapat bersifat negatif bagi produsen atau 
konsumen. Beberapa hal yang bersifat negatif tersebut antara lain adalah:

• Hak cipta mudah digandakan (copy) oleh pesaing. Merek dan 
logo dapat dengan mudah digandakan oleh penjual tidak 
bertanggungjawab.

• Jika terjadi penurunan kecepatan akses internet dapat menyebabkan 
kesulitan di dalam melakukan surfing terutama pada website yang 
besar dan kompleks. Konsumen dapat menjadi cepat bosan.

• Pemasaran digital tidak dapat membuat konsumen dapat melihat 
dan menyentuh produk sebelum produk tersebut dibeli konsumen.

• Pada saat ini masih ada konsumen yang belum percaya dengan 
pembelian digital.

• Timbul suatu ketidakpercayaan yang besar dari konsumen akibat 
dari suatu kampanye viral yang negatif.

• Sistem pembayaran “cash on delivery” masih terindikasi kejahatan 
dari pembeli karena pembeli dapat memasukkan identitas palsu ke 
dalam sistem.
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• Sebagian konsumen berusia lanjut (generasi tua) masih belum 
terbiasa dengan teknologi internet atau berbelanja secara online. 
Mereka lebih senang berbelanja secara tradisional / konvensional.

• Pemasaran digital sangat tergantung pada teknologi dan listrik 
sehingga dapat saja terjadi kesalahan (error) pada sistem teknologi 
atau listrik padam.

Sifat positif dan negatif tersebut tidak terlepas dari peran SDM yang 
menggunakan teknologi digital tersebut. Jika SDM mempunyai tanggung 
jawab sosial tinggi dan berperilaku baik serta menghormati kompetitor maka 
dampak positif akan lebih banyak terjadi di era internet ini. Namun, bila SDM 
tidak bermoral atau bermoral tidak baik serta menghalalkan segala cara 
untuk dapat menipu, memanipulasi, mengurangi atau menambah dengan 
hal-hal negatif maka dampak negatiflah yang akan terjadi. Oleh sebab itu, 
teknologi digital tersebut sangat diperngaruhi oleh SDM yang menggunakan 
dan memanfaatkannya.

Nilai Ekonomi Era Digital
Nilai ekonomi era digital tidak terlepas dari kegiatan manusia di dalam 
menggunakan teknologi. Sebelum era digital, pengguna teknologi adalah 
perusahaan atau lembaga tertentu yang dengan kemampuan finansialnya 
mampu untuk membeli sarana dan prasarana teknologi. Seiring dengan 

perkembangan jaman dan teknologi, datanglah era digital. Pada era ini, 
sarana dan prasarana teknologi sudah mampu menjangkau setiap individu 
baik dalam aspek teknis penggunaan maupun harga yang ditawarkan. 
Akibatnya, jumlah pengguna teknologi semakin banyak dan juga diikuti oleh 
jumlah sarana dan prasarana yang semakin banyak. 

Penggunaan internet merupakan salah satu cara dalam mengembangkan 
binis (Loane, 2006; Mostafa, Wheeler, & Jones, 2006; Mathews & Healy, 
2007). Internet dapat digunakan untuk meningkatkan transaksi bisnis 
(Grabrielson & Manek Kirpalania, 2004; Mathews & Healy, 2008) termasuk 
dalam meningkatkan kerjasama antar usaha kecil dan menengah (Loane, 
2006; Standing & Vasudavan, 2000). Selain itu penggunaan internet diketahui 
dapat mengurangi biaya operasional perusahaan, meningkatkan kemampuan 



5BAB 1  PEMASARAN DIGITAL

perusahaan dalam menangkap peluang usaha di pasar (Mathews & Healy, 
2007) serta memperluas konsumen, bahkan sampai di luar negeri (Mathews, 
Healy,& Wickramasekera, 2012).

Hal tersebut menimbulkan dampak ekonomi (keuangan) yang juga semakin 
besar sampai saat ini. Pada tahun 2013, jumlah pengguna internet di Indonesia 
tercatat 72,8 juta orang. Kemudian naik menjadi 102,8 juta orang di tahun 
2016. Pada tahun 2017, pengguna internet Indonesia diprediksi mencapai 
112,6 juta orang. Martowardojo (2017) mengatakan bahwa terdapat 3 faktor 
utama pendorong gelombang revolusi digital yaitu telepon seluler, Internet of 
Things (IoT) dan Big Data. Pada tahun 2016, hampir 18 miliar piranti berbasis 
internet telah saling terkoneksi dan lalu lintas internet global telah mencapai 
1,2 zetabyte atau 1,2 triliun gigabytes. Hal tersebut dipacu oleh peningkatan 
penggunaan media sosial melalui perangkat gawai (gadget). Pada 2013 saja 
terdapat setidaknya 1,85 miliar pengguna aktif media sosial dan kemudian 
meningkat menjadi 2,8 miliar pada tahun 2016.

Martowardojo (2017) juga mengatakan bahwa revolusi digital memicu 
aktivitas berbasis digital dan semakin meluas serta menciptakan ledakan 
informasi maupun banjir data. Selain itu variasi data yang tercipta juga sangat 
beragam, sehingga Big Data memiliki karakteristik yang dikenal dengan 3V, 
yaitu : volume, variety, dan velocity. Karakteristik ini kemudian berkembang 
menjadi 5V, dengan tambahan value dan veracity (keyakinan terhadap 
kebenaran data).

Dengan jumlah pengguna sebanyak itu, Bank Indonesia memperkirakan 
terdapat 24,7 juta orang yang berbelanja online. Nilai transaksi 
e-Commerce diprediksi mencapai Rp 144 triliun pada tahun 2018, naik dari 
Rp 69,8 triliun di tahun 2016 dan Rp 25 triliun di tahun 2014. Selain itu, nilai 
investasi teknologi di sektor e-Commerce dan teknologi finansial mencapai 
Rp 22,6 triliun (Abdurrahman, 2017). 

Selain itu, keberadaan teknologi keuangan digital juga berkembang pesat. 

Jumlah fintech player di Indonesia dalam periode 2015 sampai 2016, tumbuh 
pesat sebesar 78% (Martowardojo, 2017). Saat ini terdapat 96 perusahaan 
teknologi keuangan di Indonesia. Sebagian besar berupa perusahaan 
pembayaran, perusahaan Kliring & Pembayaran (53.1%), Deposit Lending 
and Capital Raising (18.75%), Market Provisioning (16.6%) and Investment 
and Risk Management (11.45%) (Rijanto, 2016).
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Laporan yang dipublikasikan oleh McKinsey & Company (2015) dalam 
Hermanto (2017) menyebutkan bahwa perusahaan – perusahaan di Indonesia 
merupakan kompetitor kuat jika dikaitkan dengan perdagangan digital. 
Menurutnya, Indonesia merupakan pemain utama dalam perdagangan 
digital. Masih dari sumber yang sama, pertumbuhan perdagangannya 
diprediksi akan mampu tumbuh hingga 10 kali lipat dari situasi yang ada saat 
ini. Hal ini tentu menjadi portofolio yang menjanjikan bagi Indonesia di mata 
investor asing.

Peranan E-Marketing
Sebagaimana pemasaran konvensional, dalam dunia digital juga mempunyai 
pemasaran dalam bentuk elektronik. Pemasaran seperti itu dikenal dengan 
istilah e-marketing. E-marketing mempunyai fungi yang sama dengan fungsi 
pemasaran konvensional yaitu berfungsi sebagai alat penjualan, pelayanan 
terhadap konsumen, media komunikasi, penghematan biaya dan sebagai 
pengembangan merek produk / perusahaan. Perbedaannya terletak pada 
teknologi digital yang digunakan oleh e-marketing.

Perkembangan ekonomi dan ekonomi digital pada saat ini, tidak terlepas 
dari fungsi e-marketing. E-marketing ini mampu mempromosikan produk 

dengan kekuatan lebih besar dari pada media konvensional. E-marketing 
dapat dilakukan oleh seorang individu secara bersama-sama baik sadar 
maupun tidak sadar, baik rela maupun tidak rela. Sedangkan marketing 
konvensional, biasanya lebih banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan saja. 
Selain itu, pelaku e-marketing jauh lebih banyak dari pada pelaku pemasaran 
konvensional. Setiap orang yang menggunakan peralatan elektrornik yang 
terkoneksi dengan internet mempunyai kontribusi di dalam e-marketing, 
baik orang itu ada di suatu desa, kota maupun negara yang jauh di ujung 
bumi sekalipun. 

Peranan e-marketing tersebut sudah terbukti memberikan dampak yang 
besar pada volume penjualan perusahaan. Perusahaan dan toko-toko yang 
belum menggunakan e-marketing akan lebih banyak bangkrut karena sepi 
konsumen. Racat  dan Capelli (2016) meneliti pada produk kosmetik dan 
mengatakan bahwa uji coba secara virtual (menggunakan e-marketing dan 

aplikasi) dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dan juga mempengaruhi 
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niat membeli. Selain itu, uji coba virtual ini lebih baik kinerjanya dari pada 
uji coba dengan cara konvensional. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan 
perilaku masyarakat yang semakin banyak menggunakan peralatan 
elektronik berbasis internet. Oleh sebab itu, perusahaan harus menggunakan 
e-marketing sebagai salah satu strategi pemasarannya. 

Beberapa fungsi e-marketing yang mampu meningkatkan penjualan 
perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat penjualan (sales tools)

2. Sebagai pelayanan konsumen (customer services)

3. Sebagai alat berkomunikasi

4. Sebagai efisiensi biaya

5. Sebagai alat pengembangan merk

1. Sebagai alat penjualan (sales tools)

Pemasar mempunyai banyak ragam alat penjualan. Beberapa alat penjualan 
yang telah dilakukan pada marketing konvensional antara lain adalah 
iklan, penjualan personal, penjualan langsung, promosi penjualan, dan 

pembentukan hubungan masyarakat. E-marketing dapat menjadi salah 
satu alat penjualan itu. Sandrin dkk (2017) menyatakan bahwa strategi 
penjualan online (e-marketing) yang mempunyai navigasi fleksibel, fokus dan 
mudah dibandingkan dapat meningkatkan utilitas manfaat, utilitas keunikan 
dan manfaat ketertarikan konsumen. Sedangkan utilitas manfaat dapat 
ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas komunikasi, sifat kemudahan 
penggunaan produk dan kemampuan mendeskripsikan produk. 

Pada e-marketing, iklan dapat ditayangkan pada suatu website sebagai 
iklan utama, iklan pendamping, iklan baris atau berbagai bentuk iklan digital 

lain. Rancangan promosi e-marketing harus dirancang berbeda-beda sesuai 
dengan pengalaman konsumen dalam menggunakan internet (Almendros 
dan García, 2016). Pada industri penjualan tiket online, strategi pemberian 
discount lebih dapat menarik konsumen untuk membeli tiket online. 
Sedangkan pada konsumen luar negeri, pemberian akomodasi tanya biaya 
(free) lebih disukai dari pada konsumen dalam negeri. 
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Jenis-jenis iklan yang dapat ditayangkan sebagai alat penjualan di dalam era 
digital ini antara lain adalah:

a. Direct Advertising. 

 Iklan ini seperti iklan di media cetak. Pemasang iklan akan membuat / 
dibuatkan materi iklan untuk kemudian dipasang di sebuah website pada 
suatu sisi / ruang yang disediakan. Besar kecil ukuran iklan tergantung 
dari besaran ruang yang disediakan oleh pemilik website. Semakin besar 
ukuran iklan dan semakin sering iklan ditayangkan maka biaya yang 
dikenakan juga semakin mahal.

b. Self-service Advertising

 Iklan ini dibuat oleh pemasang iklan dan kemudian diunggah ke dalam 
internet. Penyedia layanan ini antara lain adalah Blogads dan Google 
AdWords. Kedua provider ini memberikan suatu program yang dapat 
digunakan oleh pemasang iklan untuk membuat materi iklan. Kelemahan 
sistem ini adalah pemasang iklan harus mengenal dan mempelajari 
terlebih dahulu cara dan menu-menu di dalam program iklan tersebut 
agar materi iklan yang dibuat menjadi menarik untuk dibaca / diklik 
pengunjung website.

c. Ad Networks

 Ad Networks adalah sebuah jaringan iklan yang menghubungkan antara 
pihak pemasang iklan dengan pihak pemilik website. Pada jaringan ini, 
pemasang iklan tidak mempunyai target pasar khusus namun berusaha 
untuk mencapai jumlah orang sebanyak-banyaknya. Sedangkan 
penerima iklan tidak dapat memilih-milih iklan yang boleh diunggah 
di website penerima iklan. Contoh jaringan iklan ini adalah Value Click 
Media dan Tribal Fusion. 

d. Contextual Advertising.

 Iklan ini ditayangkan sesuai dengan konten / isi dari suatu website. 
Iklan akan dipilih oleh sistem dan tidak random untuk ditayangkan pada 
website tersebut. Oleh sebab itu, pengunjung website haruslah orang-
orang yang mempunyai minat yang sama antara isi website dengan iklan 
yang ditayangkan. Dengan demikian, iklan menjadi lebih terarah dan 
lebih tepat dengan target pasar pemasar. Kelemahan jenis iklan ini adalah 
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pihak pemasang iklan tidak dapat menentukan website-website apa saja 
yang menjadi ruang untuk penayangan iklan. Iklan sudah ditempatkan 
secara random oleh sistem. 

e. Twitter Advertising

 Iklan ini berbentuk iklan pendek yang berbasis pada keyword. Iklan ini 
disebarkan bersamaan dengan suatu konten sesuai dengan keyword 
yang dipilih pembaca. Bentuk iklan ini dapat berupa sebuah link, nama 
produk, harga produk, alamat produk dan nomor kontak. Contoh iklan 
ini adalah Magpie dan Twittad. 

 Iklan ini berukuran kecil sehingga kurang menjadi perhatian pembaca. 
Di samping itu, semakin banyak tweet maka iklan akan semakin cepat 
bergeser ke bawah sehingga iklan akan semakin cepat bergeser ke 
bawah. Jumlah karakter juga sangat terbatas. Jumlah maksimal karakter 
yang diijinkan oleh Twitter adalah 140 karakter sehingga pihak pemasang 
iklan harus dapat membuat kalimat iklan singkat yang efektif. 

f. In-Text Advertising 

 Pada suatu artikel di dalam website, terdapat beberapa kata yang 
berfungsi sebagai link ke suatu website lain. Biasanya beberapa kata itu 
berwarna biru, sebagai tanda bahwa kata itu dapat diklik untuk diarahkan 
pada suatu website yang merupakan suatu referensi dari kata tersebut. 
Iklan ini dapat dilihat oleh pengunjung website namun bagi pemasang 
iklan, terdapat kesulitan untuk mengetahui jumlah pengunjung yang 
melakukan klik pada kata tersebut.

g. Ad Network Optimization

 Ad Network Optimization adalah suatu program yang dapat membantu 
pemilik website untuk meningkatkan efektivitas tata ruang iklan di dalam 
website tersebut. Program ini dapat melakukan penyesuaian tata letak, 
warna, background dan memilih jaringan iklan yang lebih efektif bagi 
iklan di website itu. Program ini juga dapat mengidentifikasi pengunjung 
yang kurang responsif terhadap iklan. Jika terjadi hal ini maka program 
akan secara otomatis melakukan penyesuaian terhadap tata letak iklan 
dan mencari jaringan lain yang lebih efektif. Sistem ini memerlukan paling 
tidak 10.000 tayang dalam melatih program untuk dapat memberikan 
penyesuaian yang paling sesuai.
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h. Representatif Ad Agencies

 Seperti yang terjadi pada iklan konvensional, pada e-marketing juga 

terdapat suatu agensi yang menjadi agen pemasangan iklan. Agensi ini 
mewakili beberapa website atau blog dan membantu mempromosikan 
program-program promosi besar dari perusahaan-perusahaan atau merk-
merk terkenal dengan menempatkan iklan-iklan itu ke dalam website 
atau blog yang dikelola oleh agensi tersebut. Jika perusahaan memilih 
agensi yang tepat maka program ini akan memberikan stimulasi promosi 
yang lebih besar karena pihak agensi juga membantu perusahaan dalam 
menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, 
perusahaan harus melakukan analisa kinerja agensi ini sehingga strategi 
pemasaran perusahaan akan semakin baik jika kinerja agensi juga baik. 
Jenis e-marketing ini memerlukan tambahan biaya pemasaran. Tambahan 
biaya tersebut muncul karena pihak perusahaan menggunakan jasa 
agensi yang merupakan suatu bagian dari tata niaga promosi. Selain itu, 
ada kemungkinan pula pihak agensi menggunakan jasa-jasa vendor lain 
yang terlibat dalam rantai tata niaga promosi sehingga menambah biaya 
promosi.

i. Social Advertising

 Pada era perkembangan internet ini, muncul banyak program untuk 
melakukan sosialisasi diri. Program-program seperti Facebook, 
Instagram, Twitter dan lain-lain merupakan program internet yang 
menekankan pada hubungan sosial antar pengguna program. Kekuatan 
program-program tersebut dalam e-marketing terletak pada “perkataan 
mulut ke mulut”, viralitas suatu kejadian dan rekomendasi langsung dari 
teman ke teman lainnya. Jika iklan ini viral di media sosial maka iklan ini 
mempunyai biaya promosi yang murah karena perusahaan tidak perlu 
menyebarkan iklan ini secara mandiri namun iklan ini disebarkan secara 
sukarela oleh pengguna media sosial. Untuk mengantisipasi konsumen 
yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang suatu produk dalam 
iklan media sosial tersebut, perusahaan harus membuat suatu landing 
page atau website yang berisi keterangan mengenai produk tersebut.

j. Video Advertising

 Pada era digital ini, video menjadi suatu bentuk tayangan yang lebih 
mudah dibuat. Sedemikian mudah sehingga seseorang dapat membuat 
video berbahan iklan seorang diri. Jika dilihat pada masa sebelum era 
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digital, diperlukan beberapa orang untuk membuat sebuah video 
sederhana. Namun, pada era digital ini, semua proses pembuatan video 
konvensional sudah dapat digantikan oleh suatu aplikasi video dan dapat 
dioperasikan oleh seorang operator saja. 

 Iklan berbentuk video lebih menarik dari pada iklan berbentuk lain. Hal 
ini disebabkan oleh iklan video yang mempunyai kekuatan visual dan 
audio. Namun iklan ini memerlukan volume data yang besar baik untuk 
mengunggah maupun mengunduh video. Bagi individu yang mempunyai 
kuota paket data terbatas maka video ini jarang diunduh namun bagi 
individu pengguna kuota tidak terbatas maka video ini lebih berpeluang 
untuk dilihat. 

 Pada media sosial Youtube, video iklan muncul sebelum video yang 
akan disaksikan pengguna. Dengan demikian, pengguna “terpaksa” 
menyaksikan iklan itu sebelum menyaksikan video yang diinginkan untuk 
disaksikan. 

k. RSS Advertising

 RSS adalah suatu program atau aplikasi yang mengumpulkan berita atau 
artikel untuk kemudian dikirim kepada pelanggan RSS. Pada umumnya, 
RSS ini berguna bagi pelanggan yang selalu memonitoring berita atau 
artikel yang berubah setiap waktu tertentu. Program ini memudahkan 
pelanggan di dalam mendapatkan berita atau artikel yang diinginkan 
tanpa harus membuka browser untuk melihat perubahan berita atau 
artikel di dalam suatu website. Pengiriman berita dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat mengatur waktu 
pengiriman dalam jangka waktu 1 hari, 1 minggu atau dalam beberapa 
jam sekali.

 Isi berita atau artikel dapat berupa tulisan singkat dan disertai dengan link 
ke berita atau artikel yang lebih lengkap. Namun ada juga RSS yang berisi 
berita atau artikel lengkap dan dilengkapi dengan gambar dan bahkan 
suara. Topik berita atau artikel dapat berupa press release, laporan 
reguler, berita politik / ekonomi / budaya, up date produk atau aktivitas 
lain yang perlu disampaikan secara regular / periodik. Berkenaan dengan 
e-marketing, materi iklan disampaikan bersamaan dengan berita atau 
artikel yang dikirim sehingga pada saat pelanggan membaca berita atau 
artikel maka iklan yang terkait dengan isi berita atau artikel dapat juga 
dibaca oleh pelanggan. 
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 Iklan dalam RSS ini hanya dapat dilihat oleh pelanggan RSS. Pengguna 
internet lain tidak dapat melihat iklan dalam RSS ini karena tidak 
berlangganan RSS. Oleh sebab itu, promosi melalui iklan dalam RSS ini 
mempunyai pembaca yang lebih terbatas. 

2. Sebagai pelayanan konsumen (customer 

services)

Teknologi digital memungkinkan penjual untuk melayani pelanggan secara 
langsung. Pelanggan tidak perlu berhubungan dengan toko atau distributor 
untuk menyampaikan kepuasan atau ketidak-puasan atau keluhan lain. 
Bahkan pelanggan dapat mencari dan bertanya produk dengan spesifikasi 
lain, langsung kepada penjual. 

Pada jaman sebelum era digital, penjual memberikan kartu garansi dan kartu 

pelanggan kepada pembeli produk. Melalui kartu pelanggan itu, pembeli 
memberikan masukan dan meminta pelayanan dari penjual. Pada era digital 
ini, selain kartu – kartu tersebut, pelayanan konsumen juga dapat dilakukan 
melalui website seperti mengunggah katalog produk beserta gambar dan 
keterangan spesifikasi produk, menyediakan menu komentar dan menu 
berkirim surat (email). 

Dengan demikian, teknologi digital ini memudahkan penjual untuk melayani 
pelanggan dan memudahkan pelanggan untuk menemukan produk sesuai 
keinginan. Kemudahan-kemudahan ini membuat konsumen merasa nyaman 
dan senang berbelanja sehingga dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan 
terhadap produk. 

3. Sebagai alat berkomunikasi
E-marketing dapat pula berfungsi sebagai alat komunikasi antara penjual 
dengan pembeli. Pada jaman konvensional, media komunikasi yang digunakan 
dapat berupa telepon, facsimile maupun surat menyurat. Namun, pada era 
digital selain cara konvensional yang digunakan tersebut, penjual dapat 
membuka saluran komunikasi lain yaitu seperti email atau “room chat”. 
Melalui saluran ini, pembeli dapat langsung berhubungan dengan penjual 
dalam waktu relatif singkat dari belahan mana saja di dunia ini. 
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Kecepatan komunikasi yang tinggi antara pembeli dan penjual (email / room 

chat) membuat penjual dapat mengantisipasi kebutuhan dan keinginan 
konsumen lebih cepat. Penjual dapat menyelesaikan suatu kasus penjualan 
dengan cepat dan bersamaan dengan itu pula mendapatkan data pelanggan 
& perilaku pelanggan dengan cepat pula. Dengan demikian, semakin banyak 
komunikasi yang terjadi maka penjual akan mendapatkan data yang lebih 
komprehensif terhadap kebutuhan dan perilaku pelanggan.

Komunikasi ini penting di era digital karena perilaku konsumen membaca 
(review) diskusi dalam toko online sebelum memutuskan untuk membeli. 
Hasil penelitian Lohse (2017) pada produk fashion online yang dilakukan 
pada perusahaan-perusahaan fashion online di Eropa menunjukkan bahwa 
review yang positif dapat mendorong penjualan lebih tinggi, mendatangkan 
pendapatan dan mendapatkan tingkat konversi yang lebih baik. Selain itu, 
penelitian ini menemukan bahwa proses pencarian produk melalui telepon 
selular lebih mahal dari pada pencarian dengan menggunakan komputer 
desktop. Dengan demikian, dampak review yang dilakukan oleh konsumen 
melalui telepon selular lebih kecil dari pada review yang dilakukan dari 
komputer desktop. Hasil lain dari penelitian ini bahwa review-review yang 
dilakukan konsumen akan berperan lebih besar untuk mendorong penjualan 
jika dilakukan pada produk-produk yang tidak atau belum mempunyai merek 
terkenal. Penelitian ini dilakukan terhadap website-website dengan jumlah 
klik 2,5 juta, dengan 46.000 produk yang berbeda, 700 merek, 40 kategori 
produk, 72 juta produk terjual dan 33 juta produk dikembalikan serta 0,9 juta 

responden. 

Gregory dkk (2017) melakukan penelitian tentang komunikasi di internet. 
Penelitian ini dilakukan pada 340 eksportir dan 15 diantaranya dilakukan 
dengan indepth interview. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan antara 
pemasaran digital dengan peningkatan tingkat komunikasi dan distribusi. 
Kapasitas pemasaran digital yang terspesialisasi dapat meningkatkan tingkat 
efisiensi terhadap komunikasi dan distribusi sehingga membuat kinerja 
pemasaran ekspor membaik. 

Komunikasi di dalam grup diskusi atau forum diskusi (eWOM) juga berperan 
besar. Lars & Francis (2014) mengatakan bahwa kampanye melalui eWOM 
dapat menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, eWOM juga dapat 
mengurangi frekuensi komunikasi pemasar dengan konsumen.
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4. Sebagai efisiensi biaya

E-marketing mempunyai kemampuan yang lebih baik dan lebih efisien di 
dalam penggunaan biaya pemasaran daripada pemasaran konvensional. 
Biaya pemasaran yang timbul akibat penggunaan teknologi digital ini dapat 
menekan anggaran. Sebagai contoh, untuk mengirimkan sebuah brosur 
kepada pelanggan diperlukan biaya antara lain biaya cetak brosur, amplop, 
perangko, ongkos office boy ke kantor pos dan biaya imajiner seperti waktu 
yang terbuang untuk melakukan proses pengiriman. Dengan menggunakan 
teknologi digital dan dipadu dengan teknologi e-marketing maka biaya cetak 
brosur dapat dikurangi dengan menggunakan brosur berbentuk digital (file). 
Biaya ongkos, amplop dan peranko dapat diganti dengan biaya berlangganan 
internet bulanan dan waktu yang terbuang dapat dikurangi menjadi hanya 
beberapa detik saja. Dengan menggunakan sebuah surat elektronik (email), 
perusahaan dapat mengirimkan brosur berbentuk file dan dilakukan oleh 
seorang staf perusahaan serta sampai di pelanggan dalam waktu beberapa 
detik saja. Betapa hebat teknologi digital ini di dalam e-marketing sehingga 
mampu menekan biaya pemasaran dengan sangat efisien.

Selain itu, biaya pemasangan iklan di media promosi seperti televisi, radio 
dan billboard di pinggir jalan juga semakin berkurang. Perusahaan telah 
menemukan spot iklan di dalam internet yang lebih murah dan mempunyai 
kemampuan lebih dalam mencapai pelanggan perusahaan dengan tepat. 
Penemuan ini mendorong perusahaan untuk mengalihkan anggaran iklan 
pada media konvensional ke dalam media internet yang lebih murah. Biaya 
yang lebih murah ini juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan 
frekuensi iklan lebih banyak sehingga akan mendapatkan audiens yang lebih 
banyak lagi. 

Sulaiman dkk (2015) mengatakan bahwa penggunaan media sosial Facebook 
dapat mengurangi biaya pemasaran dan biaya pelayanan konsumen. Selain 
itu, media sosial tersebut dapat meningkatkan hubungan dengan konsumen 
dan juga meningkatkan akses informasi antara penjual dan konsumen. Jadi 
penggunaan media sosial tersebut dapat memberikan dampak positif baik 
pada sisi keuangan maupun sisi non keuangan.
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5. Sebagai alat pengembangan merk

Nama besar “Merk” produk atau perusahaan akan secara simultan meningkat 
dan tertanam di benak pelanggan jika iklan disampaikan secara terus menerus. 
Penggunaan e-marketing yang sering dapat mengembangkan nilai merk 
suatu produk atau suatu perusahaan. Pelanggan akan secara perlahan-lahan 
menerima merk tersebut sebagai suatu bagian dari kehidupan sehari-hari 
yang ditemui. Oleh sebab itu, pelanggan akan semakin ter’hipnotis’ terhadap 
merk dan secara tidak sadar berpengaruh pada alam bawah sadar. 

Nama merk akan muncul di benak pelanggan jika ada suatu stimulan yang 
mendorong nama merk itu muncul. Misalnya saja iklan produk air mineral 
Aqua dengan positioning “gagal fokus” yang menganjurkan untuk meminum 
air mineral tersebut agar tidak “gagal fokus”. Setelah iklan ini sering muncul 
di masyarakat, maka jika seseorang mengalami “gagal fokus” maka secara 
otomatis temannya akan mengatakan “ada Aqua?”. Hal ini menunjukkan 
bahwa merk tersebut sudah tertanam dan berkembang di benak pelanggan 
dengan baik sehingga saat terjadi suatu kejadian “gagal fokus” maka nama 
merk akan muncul.

Pauwelsa dkk (2016) mengatakan bahwa TV dan Print Media merupakan 
media utama di dalam mengembangkan merek. Pada penelitian yang 
dilakukan pada toko pengecer pakaian, media TV lebih berperan di dalam 
peningkatkan penjualan toko pakaian online sedangkan media cetak lebih 
berperan pada toko pakaian offline. 

Kebutuhan, Keinginan & Permintaan 

Barang
Manusia mempunyai kebutuhan, keinginan dan permintaan terhadap suatu 
barang. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia seperti 
makanan, minuman, udara, air, pendidikan, hiburan dan lain sebagainya. Dari 
semua kebutuhan tersebut, tidak semua menjadi suatu keinginan. Misalnya, 
orang Yogyakarta lebih ingin (suka) terhadap makanan gudeg dan tempe 
bacem dari pada orang Sumatera Barat; orang Sunda lebih suka terhadap 
sayuran asam dan pedas dari pada orang Maluku; orang Sumatera Barat 
lebih suka terhadap sayuran singkong rebus dan toge rebus dari pada orang 
Sunda. 
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Pada era digital, selain kebutuhan dan keinginan terhadap barang yang ada 
di pasar konvensional, muncul suatu kebutuhan dan keinginan terhadap 
barang-barang digital dan barang-barang terkait dengan dunia digital. 
Misalnya saja kebutuhan dan keinginan terhadap laptop dan telepon selular 
serta ketersediaan jaringan internet. Di samping barang – barang tersebut, 
diperlukan pula barang-barang terkait dunia digital seperti cover telepon 
selular, tas-tas praktis untuk membawa laptop dan telepon selular, aplikasi-
aplikasi digital, televisi terkoneksi internet dan berbagai peralatan lain. Hal 

ini merupakan suatu pasar baru yang muncul seiring dengan era digital 
berkembang. 

Perkembangan pasar baru tersebut menyebabkan permintaan terhadap 
suatu barang semakin meningkat. Permintaan itu adalah suatu keinginan yang 
didukung oleh kemampuan daya beli. Pada era sebelum era digital, banyak 
orang tidak mampu membeli televisi untuk menyaksikan suatu acara favorit 
karena harga televisi relatif mahal. Pada era digital ini, seseorang cukup hanya 
mempunyai telepon selular dengan harga relatif lebih mudah dari televisi dan 
sudah dapat menonton acara televisi favorit. Dengan demikian, permintaan 
terhadap telepon selular yang berkemampuan menampilkan acara televisi 
akan mendapatkan peningkatan jumlah permintaan.

Berdasarkan hal itu maka pertumbuhan teknologi pada era digital ini, 
selain mendorong pertumbuhan penjualan barang / jasa konvensional, juga 
mendorong munculnya suatu kebutuhan dan permintaan terhadap barang / 
jasa digital. Pada saat ini, sudah banyak berkembang produk-produk turunan 
dari perangkat digital dengan ukuran semakin kecil namun mempunyai 
kemampuan yang relatif lebih tinggi dan lebih besar. Dalam bidang jasa, 
pada awal era digital, karyawan masih diwajibkan untuk hadir di kantor 
untuk mengerjakan pekerjaan digital. Namun pada saat ini, ada sebagian 
kantor yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengerjakan 
pekerjaan digital dari rumah. Bahkan, beberapa jasa digital yang dibutuhkan 
konsumen, dapat dikerjakan di rumah dan komunikasi antara pemberi jasa 
dengan konsumen dilakukan secara digital pula. 
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Jenis Pasar
Pada pemasaran konvensional, pasar merupakan tempat bertemunya 
penjual dan pembeli secara fisik. Penjual dan pembeli tersebut bertemu di 
suatu pasar (market place) misalnya di Pasar Minggu, Pasar Bringharjo, Pasar 
Bogor dan berbagai pasar lain yang sudah ada sejak jaman dahulu. Penjual 
dan pembeli tersebut melakukan transaksi juga secara fisik dengan terjadi 
serah terima barang dan uang. 

Pada pemasaran digital, penjual dan pembeli bertemu pada ruang pasar 

(market space). Ruang pasar adalah suatu tempat bertemunya penjual dan 
pembeli di dalam internet. Chaffey Dave & Smith PR (2008) menyatakan 
bahwa ruang pasar ini adalah migrasi pasar fisik ke dalam pasar elektronik. 
Secara sederhana dikatakan bahwa pasar fisik tersebut berpindah tempat 
ke suatu ruang dalam era digital. Analogi pasar tersebut adalah sederhana. 
Misalnya dunia ini dianalogikan sebagai internet. Di dunia, terdapat banyak 
lokasi pasar-pasar misalnya pasar Senen di Jakarta. Di internet juga terdapat 
pasar-pasar misalnya “pasar” tokopedia.com (ruang pasar). Berbeda dengan 
pasar Senen, ruang pasar tokopedia.com tidak mengenal lokasi secara fisik 
seperti pasar Senen walaupun tokopedia.com ini di”tempatkan” pada sebuah 
host. Pembeli di tokopedia.com tidak perlu mengetahui lokasi host tersebut 
karena memang tidak penting untuk diketahui pembeli namun cukup penting 
diketahui pemilik tokopedia.com. Bagi pembeli, dengan hadir di ruang pasar 
tokopedia.com itu, pembeli dapat melakukan pembelian barang yang dicari. 

Sedangkan Metamarket digambarkan sebagai suatu rangkaian pasar yang 
sumber produknya berasal dari berbagai industri yang berbeda-beda. Sebagai 
contoh adalah suatu Metamarket Mobil. Metamarket ini terdiri dari produsen 
mobil, dealer mobil baru dan bekas, perusahaan leasing, perusahaan asuransi, 
bengkel service mobil, majalah otomotif, ruang iklan mobil di koran dan situs 
web mobil di internet. Pada era digital ini, produsen mobil, dealer mobil, 
perusahaan leasing, perusahaan asuransi dan lain-lain juga sudah berjualan 
online. Berdasarkan perkembangan era digital tersebut maka metamarket 
juga terdapat di internet selain berada di dunia offline. 
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Rantai Pasokan
Rantai pasokan (supply chain) menggambarkan saluran yang lebih panjang 
daripada saluran antara pemasar sampai pembeli. Rantai ini menggambarkan 
saluran bahan baku mulai dari bahan mentah, pengolahan, pengemasan 
dan tersambung ke saluran pemasaran sampai ke pembeli. Rantai pasokan 
menunjukkan suatu penyerahan nilai. Jika suatu perusahaan membeli 
perusahaan lain dalam upaya mendekati sumber daya atau mendekati 
pembeli, berarti perusahaan itu memperbesar persentase kepemilikan rantai 
pasok untuk meningkatkan nilai penyerahan. 

Pada era digital, rantai pasokan dapat menjadi lebih pendek dari pada 
rantai pasokan di era konvensional. Penyedia bahan baku dapat langsung 
berhubungan dengan pabrik tanpa harus melalui perantara, melalui jalur 
digital (internet) dan demikian juga dengan pabrik. Pabrik dapat mencari 
sumber-sumber pemasok bahan baku di internet dan langsung berhubungan 
dengan pemasok tersebut. 

Walaupun demikian, di era digital terdapat juga usaha untuk menyembuyikan 
pemasok dari pencarian “pabrik”. Salah satu contoh yang sering terlihat 
adalah pencarian hotel. Jika pelanggan mencari hotel di mesin pencari maka 
pada halaman hasil pencarian, nama atau website hotel tidak akan muncul di 
halaman pertama atau beberapa halaman berikutnya. Pada halaman-halaman 
ini akan muncul website-website iklan dan situs-situs booking hotel. Pada 
halaman situs booking hotel tersebut akan dapat ditemukan nama hotel yang 
dicari oleh pelanggan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh para pemilik 
situs booking hotel tersebut yang melakukan Search Engine Optimization 
(SEO) terhadap situs booking hotel tersebut sehingga situs tersebut berada 
pada halaman depan dari hasil pencarian. Upaya-upaya seperti inilah yang 
membuat rantai pasok menjadi kurang efisien walaupun pada beberapa 
kasus, rantai pasok seperti ini dapat meningkatkan volume penjualan. 

Program Pemasaran / Bauran Pemasaran 

Digital
Program pemasaran harus dimiliki oleh pemasar. Program pemasaran 
adalah suatu rencana pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan 
pada pemasaran konvensional. Program ini dikenal dengan istilah Bauran 
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Pemasaran (Marketing Mix). Berdasarkan McCarthy (1960), bauran 
pemasaran terdiri dari 4 P yaitu Product (Produk), Price (Harga), Place 

(Tempat) dan Promotion (Promosi). Masing-masing variabel yang digunakan 
dalam ke empat P tersebut adalah:

• Produk: Keragaman produk, kualitas, design, ciri, nama merek, kemasan, 
ukuran, pelayanan, garansi, imbalan;

• Harga: Daftar harga, rabat/diskon, potongan harga khusus, periode 
pembayaran, syarat kredit;

• Promosi: Promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, kehumasan, 
pemasaran langsung;

• Tempat: Saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokkan, lokasi, 
persediaan, transportasi.

Produk di Era Digital
Pada era digital, produk maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen adalah 
sama dengan produk di era konvensional. Pada perkembangan era digital ini 

produk-produk seperti baju, alat rumah tangga, alat-alat musik, peralatan 
kesehatan dan lain-lain yang biasa dijual di era konvensional, tetap dijual 
oleh produsen. Namun dengan perkembangan teknologi digital dan internet 
maka produk-produk tersebut ditempatkan di suatu website. 

Selain produk-produk konvensional tersebut, produk-produk terkait era 
digital juga bermunculan. Produk tersebut dapat berupa suatu produk baru 
atau suatu pengembangan (baca: pemutakhiran) produk. Seperti diketahui 
bersama, pemutakhiran produk digital relatif sangat cepat bila dibandingkan 
dengan produk di era konvensional. Dalam beberapa tahun saja, produk-
produk terkait digital sudah menghasilkan banyak produk baru dan juga 
banyak inovasi baru yang ditawarkan. 

Intel Corporation, yang berdiri sejak tahun 1968, telah memproduksi berbagai 
jenis micro processor berbagai jenis dengan kapasitas proses yang semakin 
cepat. Pada era tahun 1980an, perusahaan yang berdomisili di Amerika 
Serikat ini, memproduksi processor seri MCS4, intel 386TM Microprocessor, 
sampai dengan Intel® Pentium® III Xeon® Processor dan di tahun 2010an 
telah diproduksi seri Intel® Core™ i5 vPro™ processor sampai dengan seri 
Intel® Core™ i7 processor Extreme Edition. 
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Android Inc, sebuah perusahaan yang memproduksi perangkat lunak layar 
sentuh yang kemudian dibeli oleh Google, memproduksi berbagai software 
android. Sejak berdiri, perusahaan ini sudah memproduksi sistem operasi 
android seperti Exynos, Tegra, Omap, Snapdragon, MediaTek, dan PXA.

Pada era digital ini, juga terdapat produk-produk software / aplikasi baru, 
berbagai sparepart, berbagai asesories baik untuk komputer, laptop maupun 

gadget dan banyak jasa-jasa baru seperti jasa pembuatan program komputer, 
jasa keamanan sistem komputer, jasa perbaikan / service komputer, dan 
berbagai jasa lainnya. Pada software anti virus banyak diproduksi produk-
produk baru seperti Norton, Panda, BuulGuard dan Bitdefender, Avira, Avast, 
Antivir, dan lain-lain. Selain itu, berbagai macam software untuk aplikasi 
praktis juga banyak ditemukan. Aplikasi-aplikasi praktis tersebut antara lain 
aplikasi untuk mengetahui kondisi cuaca, kompas, waktu & arah sholat, 
konversi satuan-satuan, fotografi, game, tampilan layar dan lain sebagainya. 

Produk aplikasi-aplikasi praktis tersebut juga dimanfaatkan oleh banyak 
perusahaan untuk memudahkan transaksi perusahaan. Misalnya saja 
produk aplikasi perbankan. Banyak bank-bank yang memproduksi produk 
aplikasi perbankan khusus yang digunakan untuk memudahkan nasabah 
bank bertransaksi keuangan dengan bank tersebut. Dengan aplikasi praktis 
tersebut, nasabah bank dapat bertransaksi dengan mudah seperti melihat 
saldo, transfer, membayar berbagai macam tagihan dan membeli berbagai 
macam jasa. Dengan aplikasi itu, jumlah transaksi di counter teller juga 

menurun drastis sehingga berdampak pada efisiensi pekerjaan. 

Selain itu, produk aplikasi praktis ini juga dimanfaatkan oleh penyedia jasa 
transportasi online. Pada produk aplikasi ini, konsumen dapat memesan 

jasa transportasi melalui aplikasi itu untuk mengantarkan ke tempat tujuan, 

menambah saldo deposit dan memesan berbagai jasa lain yang ada di dalam 
aplikasi itu. 

Melihat fenomena itu maka dapat dikatakan bahwa keragaman produk dan 
jasa di era digital menambah jumlah produk dan jasa di era konvensional. 
Keragaman tersebut meningkatkan kompetisi dan juga menambah 
pengeluaran konsumen karena selain mengonsumsi produk konvensional, 

konsumen juga mengonsumsi produk digital. 
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Place di Era Digital
Place di era digital dikenal dengan istilah market space (ruang pasar). Untuk 
memberi gambaran mengenai ruang pasar ini, diperlukan suatu analogi. 

Jika ruang pasar ini dianggap sebagai suatu perpustakaan besar maka 

perpustakaan itu adalah suatu ruang pasar. Ruangan-ruangan di dalam 
perpustakaan itu adalah jenis-jenis ruang pasar yang terdiri dari berbagai 
kelompok buku, misalnya buku kesehatan, pertanian, hukum, politik, mesin, 
elektronik dan lain-lain. Dengan demikian, ruang pasar yang ada adalah 
ruang pasar kesehatan, pertanian, hukum, politik, mesin, elektronik dan lain-
lain. Kemudian, di dalam masing-masing ruang itu terdapat rak-rak lemari 
yang merupakan sub kelompok dari jenis buku. Misalnya rak buku kesehatan 
manusia, rak buku gizi kesehatan, rak buku senam kesehatan dan seterusnya. 
Biasanya, setiap buku di dalam perpustakaan itu diberi kode untuk mengetahui 
lokasi buku bahwa buku itu ada di ruang mana, pada lemari berapa dan di rak 
ke berapa. Pada era digital, kode buku itu dikenal sebagai alamat website. 
Contoh website antara lain adalah www.gunadarma.ac.id; www.telkomsel.
com; www.bi.go.id; www.pertanian.go.id; dan sebagainya.

Terkait dengan ruang pasar ini maka jika buku itu berada di tempat yang sulit 
dijangkau atau diketahui oleh konsumen maka buku tersebut akan sedikit 
sekali dibaca atau bahkan tidak terbaca sama sekali. Namun jika buku itu ada 
di dekat pintu masuk utama maka otomatis buku itu akan sering ditemukan 
oleh konsumen. Oleh karena itu, website produsen harus berada di dekat 
pintu masuk ruang pasar sehingga peluang untuk dikunjungi oleh visitor 
menjadi lebih tinggi. 

Salah satu pintu masuk ruang pasar utama di era digital ini adalah search 

engine. Search engine adalah suatu aplikasi praktis yang berguna untuk 
mencari sesuatu termasuk mencari produk dan jasa yang dibutuhkan. 
Beberapa search engine yang banyak digunakan antara lain adalah google.
com, search.yahoo.com, bing.com, baidu.com, ask.com, search.aol.com, 
search.infospace.com, info.com, duckduckgo.com, dogpile.com, yandex.ru, 
dan lain-lain. Konsumen menggunakan aplikasi ini hanya dengan mengetik 
kata kunci atau nama produk / jasa yang dicari. Kemudian, setelah menekan 
enter, daftar alamat website dan uraian singkat tentang kata kunci akan 
muncul di layar monitor sebagai halaman pertama dari sekian banyak 
halaman. Berdasarkan pengalaman, 10 halaman pertama adalah ruang 
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pasar yang paling dekat dengan konsumen. Halaman-halaman berikutnya 
akan sangat kecil peluangnya untuk dibuka oleh konsumen. Oleh sebab itu, 
produsen harus mampu dan mengupayakan agar website produsen berada 
di dalam 10 halaman pertama daftar website yang dicari dengan kata kunci 
konsumen. 

(Sumber: Google.com)

Gambar 1. Tampilan Alamat Website pada Mesin Pencari Sebagai Salah Satu 
Pintu Masuk ke Website Produsen

Place juga terkait dengan proses delivery (pengiriman) produk kepada 
konsumen. Pada era digital, untuk produk dan jasa yang tidak dapat dikirim 
melalui sistem elektronik maka proses delivery produk / jasa itu akan dikirim 
melalui sistem distribusi / sistem kurir kepada konsumen dari gudang 

produsen. Sedangkan untuk produk / jasa yang dapat dikirim melalui sistem 
elektronik misalnya e-buku, e-form, e-filing, software-software aplikasi, foto, 
video, film, maka proses delivery dilakukan dengan mengirim file melalui 
sistem elektronik, baik email atau mengunduh produk dari suatu website. 
Produk-produk elektronik ini menjadi lebih sederhana dan cepat serta lebih 
efisien terhadap bauran pemasaran lain seperti menjadi lebih ringkas, lebih 
murah dan lebih cepat sampai ke tangan konsumen dari pada produk / jasa 
yang memerlukan bentuk fisik untuk dikirim. 
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Promotion di Era Digital
Promosi pada era sebelum era digital, dilakukan dengan membuat materi 

iklan untuk kemudian disebarkan melalui saluran komunikasi yang ada 
misalnya radio, televisi, spanduk dan billboard di tepi jalan utama. Pada era 
digital, selain saluran komunikasi yang sudah disebutkan itu, materi iklan juga 
ditempatkan pada tempat-tempat promosi sebagai berikut:

a. Menggunakan website dengan traffic kunjungan tinggi sebagai wadah 
untuk memasang iklan produk. Di Indonesia, website dengan traffic 

kunjungan tinggi ada pada website-website berita seperti detik.com, 
tribunnews.com, liputan6.com, bola.net dan lain sebagainya. Pada 
website-website inilah biasanya produsen memasang iklan. Iklan dapat 
dipasang pada halaman utama maupun pada halaman lain di dalam 
website-website itu tergantung pada kemampuan produsen dan segmen 
pasar produk yang menjadi target produsen. 

(Sumber: Detik.com)

Gambar 2. Tampilan Iklan pada Sebuah Website Popular

b. Memasang iklan baris di berbagai raksasa digital dunia seperti Google dan 
Yahoo. Iklan baris ini dapat dirancang dengan sangat spesifik misalnya 
produk yang dipromosikan ditujukan untuk suatu negara tertentu atau 
rentang usia visitor tertentu atau kriteria lain dan raksasa digital tersebut 

mempunyai mesin yang mampu mengalokasikan / menempatkan iklan 
produk pada kriteria yang diinginkan secara otomatis. Pada saat visitor 
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membuka suatu halaman dari Google atau Yahoo maka secara otomatis 
iklan produk-produk yang terkait dengan apa yang dibaca di halaman itu 
akan muncul. Dalam hal ini, era digital memungkinkan produsen untuk 
menjangkau potensial konsumen secara individu dan lebih sesuai target 
pasar mereka. 

c. Membuka akun produk / perusahaan di media sosial. Media sosial 
sedang menjadi trend yang banyak diminati saat ini. Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram adalah beberapa media sosial yang ramai digunakan 
di Indonesia. Membuka akun di media sosial ini akan membantu 
perusahaan dalam mempromosikan produk-produknya. Suatu keunikan 
lain di dalam media sosial yang berbeda dengan media konvensional 
adalah kemampuan media sosial untuk “memanggil” (tagging) 
seseorang terhadap suatu status atau gambar tertentu. Pada media 
sosial Facebook, seseorang dapat melakukan tagging terhadap orang 
lain pada status atau gambar yang dia unggah di akun pribadi atau akun 
perusahaan. Tagging ini akan memunculkan notifikasi kepada orang lain 
dan jika orang tersebut mengklik notifikasi itu maka orang itu akan dapat 
membaca atau melihat suatu status / gambar yang telah di-tagging 

tersebut. 

 Pada akun Instagram, ada suatu fenomena tagging juga yang menarik 
untuk disimak. Fenomena ini seperti suatu pesan berantai yang berjalan 
dari orang ke orang lain. Sebagai contoh adalah lomba foto yang diadakan 
oleh sebuah mall di Bogor. Botani Square Mall, DOSS dan Landscaper.id 
mengadakan lomba foto dengan tema Bogor Hidden Paradise pada tahun 
2017. Dengan hadiah yang menarik, penyelenggara mewajibkan peserta 
lomba untuk menjadi teman pada beberapa akun di Instagram yaitu 
akun @doss.id, akun @landscaper.id dan akun botanisquaremall. Syarat 
ini akan mendorong peserta untuk menjadi teman penyelenggara dan 
menambah jumlah anggota dari setiap akun. Selain itu, pada setiap foto 
yang diikutsertakan, peserta wajib juga melakukan tagging terhadap 5 
orang teman. Hal ini bertujuan juga untuk menambah jumlah peserta dan 
juga menambah teman / anggota dari akun-akun penyelenggara. Jumlah 
foto yang diunggah peserta dapat diketahui dan dilihat dengan membuka 
hastag #Botanilandscape, #Dossid, #dosscommunity, #landscaperID, dan 
#BotaniSquareMall. Dengan demikian, penyelenggara dapat mengetahui 
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prakiraan jumlah orang yang telah membaca pesan kegiatan lomba ini 
yaitu dengan mengalikan jumlah akun peserta dengan 5 tagging. Suatu 

perhitungan yang sederhana bukan? 

Suatu keunikan lain dalam dunia digital adalah kemudahan pengguna untuk 
menggunakan berbagai media sosial dengan satu akun. Seseorang yang sudah 
mempunyai akun email Google misalnya, orang itu dapat menggunakan 
berbagai aplikasi Google lain hanya dengan satu akun tadi. Orang itu dapat 
menggunakan Google Schoolar, Google Map, Google Drive, Google Analytic 
dan Youtube dengan satu akun. Di luar Google, akun tersebut juga dapat 
digunakan untuk login ke media sosial seperti Facebook, Instagram dan 
Twitter sehingga seseorang tidak perlu melakukan login berkali-kali untuk 
berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain. 

Media sosial itu merupakan media promosi yang baik. Sulaiman dkk (2015) 
telah melakukan penelitian terhadap 259 UMKM di Malaysia dan menemukan 
bahwa media sosial Facebook dapat memberikan dampak positif bagi 
kinerja UMKM. Namun terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penggunaan 
media sosial itu pada UMKM. Ketiga faktor tersebut adalah kesesuaian 
(compatibility), efektivitas biaya dan interaksi. Tidak semua kebutuhan 
penjual atau konsumen dapat dipenuhi oleh Facebook terutama dalam 
penyajian platform tampilan (tampilan tidak sesuai). Efektivitas biaya yang 
rendah membuat UMKM menggunakan media sosial ini untuk pemasaran 
dan kemudahan berinteraksi mendorong pemasar dan konsumen lebih 
mudah berinteraksi. 

Keunikan di atas dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan retail atau toko-toko 
dan mall-mall untuk memperluas dan mempermudah konsumen mengikuti 
program promosi mereka. Salah satu contoh mall yang menggunakan 
keunikan ini adalah mataharimall.com. Pengelola mall ini memberikan ikon 
Facebook, Instagram dan Twitter pada website mall dan berharap konsumen 
mereka melakukan klik pada ikon-ikon tersebut. Dengan melakukan itu, 
berarti pesan-pesan promosi dari mataharimall.com akan otomatis masuk di 
wall konsumen pada aplikasi media sosial mereka dan peluang untuk terbaca 
oleh konsumen semakin tinggi.

Hal lain yang dilakukan oleh mataharimall.com untuk lebih memudahkan 
konsumen mendapatkan informasi promosi adalah membuat aplikasi khusus 
untuk gadget. Aplikasi ini dapat diunduh dari Google Play Store atau Apple 
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Store. Aplikasi tersebut memudahkan konsumen untuk berbelanja tanpa harus 
membuka aplikasi browser dan kemudian membuka website mataharimall.
com yang relatif mempunyai beban loading lebih berat. Dengan membuka 
aplikasi mataharimall.com ini, konsumen akan langsung terhubung dengan 
program pemasaran dan produk-produk yang dijual di mall.

(Sumber: Facebook.com)

Gambar 3. Tampilan Iklan pada Media Sosial

Price di Era Digital
Harga pada masa sebelum era digital memungkinkan seorang produsen 

untuk memberikan harga lebih tinggi atau lebih rendah kepada target 
konsumen dengan spesifikasi produk yang relatif sama. Perbedaan tersebut 
dapat terjadi karena tidak banyak konsumen yang mempunyai banyak waktu 
dan energi untuk membandingkan suatu toko dengan toko lain yang berjarak 
relatif jauh. Lain halnya jika toko yang satu berdekatan dengan toko lainnya 
seperti toko-toko di pasar baju Tanah Abang atau sebuah pusat toko telepon 
selular yang terletak di sebuah lantai suatu mall. Harga baju dan harga telepon 
selular antara toko itu dapat dikatakan tidak berbeda terlalu jauh. Pedagang 
di toko-toko itu akan menjaga konsumennya untuk tetap berbelanja di 
tokonya dengan memberikan penawaran harga serupa dengan harga di toko 
sebelah. 
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Pada era digital, ruang pasar menjadi sebuah pusat perbelanjaan. Pada 
ruang ini, toko yang satu dengan toko lainnya hanya dipisahkan oleh sebuah 
gerakan klik. Konsumen mudah sekali berpindah dari toko satu ke toko lain 
hanya dengan memindahkan panah di monitor atau menekan layar sentuh 
gadget untuk berpindah ke toko lain. Keadaan ini menjadikan ruang pasar 
sebagai suatu pasar terbuka (transparan) dan harga menjadi suatu ukuran 
penting bagi konsumen dan penjual untuk memberikan peluang lebih besar 
terhadap pembelian / penjualan. 

Perkembangan internet saat ini telah memberikan kemudahan yang lebih 
baik kepada konsumen untuk membandingkan harga dengan semakin 
banyak portofolio website yang diluncurkan di ruang pasar. Contoh 
portofolio ini antara lain adalah tokopedia.com dan trivago.com. Kedua 
website ini menampung berbagai produk dan informasi mengenai produk-
produk tersebut dalam website mereka. Pada tokopedia.com, pengelola 
website menyediakan ruang bagi penjual untuk mengunggah produk 
berikut keterangannya pada website tokopedia.com. Tentu saja, aturan 
dan administrasi antara pengelola tokopedia.com dengan penjual sudah 
disepakati bersama. Pada website ini, konsumen dapat menemukan sebuah 
produk yang dicari dengan mengetik kata kunci di kolom “search engine” dan 
mendapatkan berbagai penawaran dari banyak penjual untuk produk yang 
sama dalam waktu beberapa detik saja. Harga dari suatu penjual dengan harga 
dari penjual yang lain akan menjadi mudah dibandingkan dan konsumen akan 
segera mengetahui harga rata-rata dari suatu produk yang dicari. 

Sedikit berbeda dengan pola trivago.com, sebuah website yang khusus untuk 
para pencari hotel. Pengelola website ini hanya mengumpulkan informasi-
informasi harga dari pengelola-pengelola website yang bergabung di dalam 
portofolio ini. Pengelola trivago.com tidak menyediakan ruang pasar untuk 
diisi oleh penjual namun mesin trivago.com yang bekerja mengumpulkan 
informasi-informasi dari para penjual. 

Bagi konsumen, portofolio website ini menguntungkan sekali. Konsumen 
diberikan banyak pilihan berbagai produk yang ingin dibeli dan bersamaan 
dengan itu juga, konsumen diberikan informasi-informasi yang terkait dengan 
harga produk. Bahkan, konsumen secara langsung dapat membaca testimoni 
dari para pembeli lain terhadap produk itu. Keadaan ini membuat penjual 
menjadi harus lebih hati-hati terutama pada penentuan strategi harga. Penjual 
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harus pandai mengkombinasikan bauran pemasaran lain untuk memberikan 
harga terbaik bagi konsumen dan terbaik bagi perusahaan. Jangan sampai 
seorang marketing manager memberikan harga terbaik kepada konsumen 
namun tidak memberikan harga terbaik kepada perusahaan. 

Sebuah kasus menarik tentang strategi harga juga terjadi di Indonesia. 
Garuda Indonesia Airline, adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak 
pada industri penerbangan. Brand image perusahaan ini adalah sebuah 
maskapai penerbangan bereputasi baik dengan tingkat pelayanan terbaik 
dan dapat dipercaya terutama pada ketepatan waktu terbang. Reputasi ini 
tercermin dari harga tiket yang relatif paling tinggi dari maskapai domestik 
lain. Namun, pada suatu waktu, terjadi suatu tingkat persaingan yang tinggi 
antar maskapai dan hal itu ditandai oleh penurunan harga tiket penerbangan 
yang murah. Banyak maskapai penerbangan domestik yang memberikan 
harga tiket murah secara online kepada konsumen dan memang banyak 
konsumen yang tertarik dan membeli tiket murah itu. Melihat kondisi 
tersebut, Garuda Indonesia juga ikut memberikan harga tiket yang murah dan 
bahkan beberapa tiket domestik maskapai ini memberikan harga yang relatif 
sama dengan maskapai domestik lain. Strategi inilah yang terlihat kurang 
tepat untuk penjual karena positioning Garuda adalah segmen pelayanan 
dan ketepatan waktu sedangkan harga yang diberikan adalah untuk segmen 
bawah. Dengan posisi ini maka harga memberikan kepuasan terbaik kepada 
konsumen namun tidak memberikan kepuasan yang baik bagi perusahaan.



BAB 2

HUBUNGAN PEMASARAN

B2B dan B2C Era sebelum Digital
Perkembangan dunia digital juga berpengaruh pada perkembangan 
pemasaran B2B dan B2C. Sekilas disampaikan bahwa pemasaran B2B 
tersebut adalah pemasaran yang menimbulkan transaksi antara perusahaan 
dengan perusahaan. Sedangkan pemasaran B2C itu adalah pemasaran yang 
menimbulkan transaksi antara perusahaan dengan konsumen. 

Di era sebelum digital, promosi pemasaran B2B dan B2C disampaikan 
melalui saluran pemasaran konvensional yang ada. Media itu antara lain 
media cetak, media televisi dan media radio. Pada pemasaran B to B, tenaga 
pemasar juga melakukan hal lain untuk dapat bertemu dengan perusahaan 
yang akan membeli produk mereka. Usaha tenaga pemasaran itu antara lain 
membuat pameran atau temu dagang atau janji dengan bagian pembelian 

dari perusahaan calon pembeli. Kemudian diharapkan terjadilah kontrak 
dagang antara perusahaan dengan perusahaan pembeli. 

Strategi lain yang digunakan perusahaan ini adalah mengikuti berbagai 
event-event yang menggunakan produk perusahaan tertentu di mana produk 
perusahaan B2B menjadi supplier bagi suatu perusahaan. Pada event-event 
ini, tenaga pemasar dapat bertemu dengan pembeli lain yang hadir untuk 
melihat produk kompetitor dan perkembangan bisnis produk mereka. 
Kesempatan ini dapat digunakan tenaga pemasar untuk melakukan kontak 

dengan calon pembeli baru.

Salah satu ciri perusahaan B2B di atas adalah perusahaan-perusahaan ini 
tidak pernah atau jarang sekali membuat iklan di media massa. Media massa 
tersebut merupakan media untuk mempromosikan produk yang langsung 
disentuh oleh konsumen individu. Misalnya saja produk makanan siap dimasak 
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atau siap dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat jarang yang mengenal dan 
mengetahui perusahaan ini atau produk perusahaan ini seperti perusahaan 
atau produk yang langsung dikonsumsi konsumen. 

Pada umumnya, perusahaan B2B memproduksi produk antara. Produk antara 
itu kemudian digunakan oleh perusahaan lain sebagai salah satu bahan 
atau komponen untuk membuat produk lain yang akan dikonsumsi atau 
digunakan oleh konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan B2B selalu mencari 
perusahaan lain yang menjual produk ke konsumen yang menggunakan 
produk perusahaan B2B sebagai bahan baku atau komponennya. 

Pemasaran B2C adalah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada 
konsumen. Hubungan pemasaran B2C ini banyak dibahas oleh para ahli 
pemasaran karena banyak kasus-kasusnya dan mudah ditemui di lapangan. 
Contoh pemasaran B2C, terlihat pada shopping mall di Indonesia yang 
membuka satu atau dua lantai untuk produk komputer atau produk gadget. 

Pada lantai itu, terdapat banyak penjual dan juga dealer resmi produk. 
Penjual-penjual itu saling berkompetisi untuk mendapatkan pembeli yang 
datang ke lantai tersebut. Di sini terlihat bahwa banyak perusahaan dengan 
berbagai merek produk dan jenis produk yang dijual oleh banyak distributor 
dan retailer perusahaan kepada konsumen. 

Selain pasar B2B dan B2C di atas, terdapat pula suatu pasar yang menjadi 
tempat pertemuan pelaku B2B dan B2C. Salah satu pasar di Indonesia yang 
mempunyai pemasaran B2B dan B2C adalah pasar Tanah Abang. Pada pasar 
ini, banyak produsen barang yang mempunyai perwakilan di pasar ini untuk 
dijual kepada produsen lain. Produsen benang, manik-manik, bahan pakaian 
adalah salah satu contoh produsen yang memasarkan secara B to B di pasar 
ini. 

Selain itu, banyak pula produsen dan pengecer yang menjual langsung 
kepada konsumen. Produsen ini membuka toko yang biasanya ada di sudut 
tidak ramai pengunjung atau toko ini membuka toko di lantai atas yang relatif 
tidak banyak transaksi retail. Pada toko itu, produsen menjual barang dengan 
sistem partai besar (grosier) dan juga melayani penjualan eceran. Toko ini juga 
berfungsi sebagai gudang barang untuk mensupplai barang ke toko pengecer 
baik toko pengecer dimiliki oleh produsen maupun dimiliki oleh rekan kerja. 
Kondisi ini memposisikan produsen ini sebagai pemasaran B2B dan B2C.
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B2B, B2C dan C2C pada Era digital
Era digital juga mendorong pemasaran B2B dan B2C menyesuaikan diri. Para 
pelaku usaha (perusahaan) berlomba-lomba membuat website sebagai salah 
satu strategi pemasaran selain strategi pemasaran konvensional yang sudah 
digunakan. Perusahaan-perusahaan itu berusaha keras untuk meningkatkan 
jumlah pengunjung yang datang untuk melihat website mereka, membaca 
dan membeli produk-produk yang ditawarkan di dalam website. Selain itu, 
perusahaan juga mengirimkan karyawan-karyawan untuk mempelajari 
penggunaan website dan memelihara hubungan dengan relasi dengan email. 
Bahkan perusahaan harus mencari karyawan yang mempunyai keahlian 
khusus di bidang digital untuk mempersiapkan, memelihara dan mengawasi 
website perusahaan agar tetap dapat diakses oleh relasi-relasi perusahaan. 

B2B
Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan pemasaran 
B2B melalui website adalah foamindo.com. Perusahaan ini merupakan 
produsen steroform dan berdiri sejak tahun 1971. Steroform yang dihasilkan 
digunakan pada berbagai jenis industri lain. Industri lain tersebut antara lain 
adalah industri furnitur, kasur, kendaraan bermotor, sepatu, pakaian jadi, 
pengemasan, mainan anak, tas dan koper. 

Contoh lain adalah ptcgic.com. Perusahaan ini adalah importir bahan-bahan 
kimia yang berdomisili di Jawa Timur. Bahan-bahan kimia yang diimpor 
tersebut merupakan bahan-bahan kimia yang digunakan oleh berbagai 
perusahaan industri di Indonesia. Beberapa bahan kimia itu antara lain adalah 
Ammonium Bicarbonate, Calcium Hypochlorite, Caustic Soda Flakes, Paraffin 
Wax, Sodium Benzoate, Sodium Nitrate dan masih banyak lainnya. 

Pada era digital ini juga terdapat ruang pasar (website) untuk pemasaran 
B to B. Pada ruang ini, penyedia website memberikan informasi-informasi 
tentang perusahaan-perusahaan yang menjual produk kepada perusahaan 
lain. Contoh ruang pasar ini adalah indotrading.com. Penyedia layanan ini 
memberikan informasi perusahaan dalam sebuah direktori perusahaan. 
Perusahaan-perusahaan yang ingin nama dan produk perusahaannya 
tercantum dalam direktori on line itu dapat mendaftarkan melalui menu 
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pendaftaran. Pada website ini, tugas mempromosikan website menjadi 
tanggung jawab penyedia website. Pihak penyedia harus dapat membuat 
tingkat kunjungan pengunjung tinggi ke website ini sehingga kepercayaan 
perusahaan-perusahaan terhadap website ini tetap terjaga. Semakin tinggi 
tingkat kunjungan maka peluang suatu perusahaan dihubungi oleh pembeli 
akan semakin tinggi. 

Dalam skala dunia, website yang menggunakan pemasaran B2B adalah alibaba.
com. Pada tahun 1999, website alibaba.com dibuat. Pada awalnya, website 
ini ditujukan untuk menghubungkan antara perusahaan dengan perusahaan 
lain yaitu antara perusahaan / pabrik di China dengan perusahaan / pabrik 
di luar negeri (B2B). Namun perkembangan bisnis dalam internet membuat 
website ini juga membuka layanan B2C dan bahkan C2C. Sampai dengan April 
2016, website ini menjadi website ritel terbesar dan paling berharga di dunia. 
Bisnis alibaba.com telah melampaui keuntungan Walmart, Amazon dan ebay 
dan mempunyai cabang di lebih dari 200 negara di dunia. Tingkat traffic 

kunjungan konsumen website ini mencapai sekitar 259 juta orang setiap 
bulan. Suatu jumlah yang sangat besar untuk sebuah website ritel.

Sharmaa dkk. (2010) mengatakan bahwa terdapat 3 faktor strategi utama 
dalam pemasaran B2B. Ketiga faktor tersebut adalah pengurangan kelebihan 
supply dari produk, pengurangan supply untuk cadangan dan pemasaran 
internal. Ketiga faktor tersebut berperan penting dalam mencapai lingkungan 
berkelanjutan dan mencapai keunggulan kompetitif dan pencapaian kinerja 
keuangan.

B2C
Ciri khas perusahaan yang menggunakan pemasaran B2C adalah produk 
perusahaan mudah dikenal oleh konsumen umum melalui produk yang dibeli 
konsumen. Sebagai contoh adalah buku yang diterbikan oleh PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia (PT Grasindo) dengan url grasindo.id. Buku-buku ini 
banyak dipromosikan di media massa dan di setiap buku yang dicetak selalu 
diberi logo dan nama perusahaan tersebut.

Grasindo.id adalah perusahaan penerbit buku. Perusahaan ini berdiri tahun 
1990 sebagai penerbit yang menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah. Pada 
perkembangan bisnis selanjutnya, perusahaan ini juga menerbitkan buku-
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buku lain selain buku pelajaran sekolah. Buku-buku lain tersebut antara 
lain adalah buku hobi, ilmu-ilmu sosial, cerpen, manajemen, puisi, religi dan 
berbagai buku lainnya. 

Pada website grasindo.id itu, perusahaan memberikan informasi katalog buku 
yang diterbitkan kepada konsumen dan juga menu pencarian. Pada setiap 
buku yang disajikan, terdapat informasi seperti judul buku, pengarang, nomor 
ISBN dan menu untuk pembelian. Selain itu, website ini juga memberikan 
informasi tentang penulis dalam bentuk foto dan riwayat singkat penulis. 

Perusahaan lain yang menggunakan konsep pemasaran B2C di Indonesia 
adalah PT Anugrah Mulia. Perusahaan ini memproduksi permen coklat 
dengan merk Monggo. Pada awal mula usaha ini, permen coklat tersebut 
dipasarkan dari penjualan coklat dengan sepeda di taman UGM. Kemudian, 
strategi pemasaran berubah menggunakan media promosi konvensional dan 
pada akhirnya perusahaan itu membuat website sebagai salah satu strategi 
bauran pemasarannya. 

Permen coklat tersebut dipasarkan melalui website chocolatemonggo.
com langsung kepada konsumen. Pada website ini, produk coklat yang 
ditawarkan adalah produk siap saji. Tidak ada produk antara yang ditawarkan 
pada website ini sehingga target utama pemasaran website ini adalah 
konsumen. Konsumen yang ingin mengetahui atau berminat untuk membeli 
atau berkunjung ke toko coklat ini dapat memanfaatkan website ini sebagai 
sumber informasi. 

Pada ruang internet, juga terdapat ruang toko untuk pemasaran B2C. 
Ruang toko ini adalah sebuah website yang menyediakan ruang-ruang bagi 
perusahaan untuk berjualan kepada konsumen. Salah satu website yang 
menyediakan ruang ini adalah traveloka.com. Website ini bertujuan untuk 
memberikan pelayanan pada konsumen yang akan melakukan perjalanan 
dalam bentuk informasi hotel dan tiket transportasi. Melalui website ini, 
konsumen dapat mencari, memilih dan membeli kamar hotel / tiket pesawat 
atau kereta api pada kota tujuan perjalanan. Belakangan ini, traveloka.com 
menambah layanan di dalam website dengan pemesanan tiket tempat-
tempat wisata dan tiket pertunjukan-pertunjukan hiburan. 

Pada website traveloka.com tersebut, pemilik hotel atau manajer pemasaran 
hotel dapat mengelola sendiri paket-paket kamar dan harga yang ditawarkan. 
Ruang traveloka.com menyediakan fasilitas tersebut kepada pemilik akun. 
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Selain hotel, akun-akun untuk pengelola tiket pesawat, tiket kereta api, 
tiket tempat wisata dan tiket pertunjukan hiburan juga disediakan. Dengan 
demikian, perusahaan pemilik sarana perjalanan tersebut dapat dengan 
mudah memasarkan paket-paket mereka. Perusahaan pemilik sarana 
perjalanan tersebut tidak perlu bersusah payah melakukan pemasaran 
seperti memasarkan website mereka sendiri tetapi mereka akan bersaing 
ketat dengan pemilik perusahaan lain di dalam traveloka.com tersebut. Hal 
tersebut disebabkan kemudahan konsumen untuk membandingkan antara 
sebuah paket dengan paket-paket lain. Konsumen tersebut dapat membaca 
keterangan paket yang berisi, misalnya jumlah tempat tidur, ukuran tempat 
tidur, fasilitas kamar (AC, TV, Kulkas, safe deposite box, lemari, dll) dan 
membandingkan dengan paket-paket lain. Oleh sebab itu, pengelola paket 
tersebut harus cerdik dan cermat di dalam “mengintip” paket-paket yang 
disediakan perusahaan lain. 

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian terhadap pemasaran B2C 
menunjukkan beberapa variabel yang saling terkait. Hasil penelitian Halimi 
(2011) menunjukkan bahwa pada pemasaran B2C ini komunikasi dan 
personalisasi mempunyai hubungan yang kuat dengan kepuasan pelanggan. 
Selain itu, kepuasan pelanggan juga mempunyai hubungan yang kuat dengan 
loyalitas pelanggan. Jika kepuasan pelanggan meningkat maka loyalitas 
pelanggan juga meningkat. 

Zhang dkk (2011) yang melakukan penelitian di Irlandia Utara mengatakan 
bahwa pada pemasaran C2C pada era digital, kualitas hubungan online dan 
persepsi manfaat web berdampak positif pada minat pembelian kembali dari 
konsumen. Kualitas hubungan online tersebut dipengaruhi oleh kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi pesanan, reputasi perusahaan dan manfaat 
web itu sendiri. 

Selain itu, Zhao (2010) mengatakan juga bahwa di dalam pemasaran B2C 
ini, tampilan toko online merupakan basis fundamental dari sebuah proses 
belanja online, pengalaman belanja online, kepuasan konsumen dan loyalitas 
konsumen. 

Hong (2011) juga menemukan bahwa pada pemasaran B2C ini terdapat 
pedagang perantara yang berperan penting dalam pemasaran era digital ini. 
Para konsumen di Korea mempunyai tingkat kesetiaan dan niat pembelian 
yang tinggi terhadap pedagang perantara yang dipercaya daripada membeli 
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langsung ke para penjual. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun di era 
digital ini penjual pada sistem pemasaran B2C dapat memasarkan langsung 
produknya melalui internet namun masih terdapat pedagang perantara yang 
lebih dipercaya konsumen. 

Hasil penelitian dari Akbar & James (2014) pada pemasaran B2C menemukan 
9 faktor utama yang mendorong pengguna internet menjadi pembeli online. 
Dengan menggunakan analisa regresi berganda (multiple regression) dan 
score Beta maka ukuran faktor yang paling mendorong sampai yang kurang 
mendorong adalah:

1. Harga

2. Pengembalian uang

3. Keyakinan

4. Website lelang

5. Promosi

6. Merek

7. Mesin pencari

8. Keamanan

9. Online shopping mall

C2C
Perkembangan dunia digital juga menimbulkan suatu pemasaran baru yaitu 
C2C. Pemasaran ini memungkinkan seorang individu untuk menjual barang 
/ jasa kepada individu lain secara langsung tanpa harus mempunyai suatu 
lembaga atau perusahaan dagang tertentu. Pada masa sebelum era digital, 
pemasaran individu ke individu juga terjadi namun tidak dalam jumlah yang 
banyak. Hal itu disebabkan oleh kemampuan individu di dalam melakukan 
pemasaran yang terbatas terutama pada kemampuan untuk menemukan 
individu lain yang membutuhkan barangnya. 

Pada era digital, keterbatasan itu semakin kecil. Jembatan yang membuat 
keterbatasan semakin kecil itu adalah jaringan internet. Jaringan inilah yang 
mampu menyampaikan dan menemukan individu lain sebagai pembeli 
melalui berbagai sistem dan strategi unik. 
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Sebagai contoh adalah ruang maya dengan alamat web www.naikgunung.
com. Web ini terdapat di dalam internet dan merupakan milik dari seseorang 
pecinta alam yang penjual peralatan untuk pendakian. Pemilik website ini 
menggunakan jalur internet berbayar terlihat dari domain “.com” (baca: 
dot kom) yang digunakan pada alamat website tersebut. Pemilik tersebut 
bertujuan untuk mencari pembeli dari produk yang ditawarkan melalui 
website tersebut yang diunggah ke dalam internet. 

Website tersebut merupakan salah satu toko on line. Toko on line ini banyak 
dicari orang lain yang memerlukan produk-produk pendakian gunung 
berkualitas. Orang lain tersebut dapat menemukan website tersebut dengan 
mengetahui alamat website atau mencari website tersebut melalui mesin 
pencari seperti Google Search atau Yahoo Search. Setelah ditemukan, 
konsumen dapat menikmati isi website dan memesan produk yang 
diinginkannya. 

Pada kasus ini, terlihat bahwa penjual yang merupakan individu (dan juga 
sebagai konsumen produk-produk lain) dapat langsung bertemu dengan 
konsumen dan konsumen dapat langsung bertemu dengan si penjual. Hal 

ini berarti terjadi hubungan langsung antar individu yaitu individu penjual 
dan individu pembeli. Jika terjadi transaksi penjualan dan pembelian maka 

terjadilah hubungan C2C.

Selain menggunakan domain berbayar, individu dapat juga menggunakan 
doman gratis. Salah satu doman gratis yang ditemukan di internet adalah 
Blog. Sejak Blog diluncurkan oleh Evan Williams, banyak pengguna blog 
yang menjadikan ruang gratis ini sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Blog 
tersebut dapat digunakan oleh individu dengan membuat sebuah akun tanpa 
dipungut bayaran. Blog itu juga dapat diisi dengan text, gambar dan bahkan 
video. 

Kemudahan di dalam penggunaan blog ini, menjadikan seseorang mudah 
untuk memasarkan suatu produk. Seseorang tersebut dapat mengunggah 
gambar produk, memberikan informasi dan cerita tentang produk dan juga 
dapat memberikan video tutorial penggunaan produk yang dijual di dalam 
blog itu. Kemudian blog tersebut dapat dilihat dan dibaca orang di seluruh 
dunia yang mempunyai koneksi internet. 

Selain blog, banyak aplikasi / program di internet yang memberikan 
kemudahan kepada individu untuk melakukan pemasaran. Beberapa 
diantaranya adalah wordpress, Facebook, Istagram dan lain-lain. Program-
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program tersebut mempunyai keunikan tersendiri namun pada dasarnya 
mempunyai kesamaan satu dengan yang lain yaitu dapat digunakan seseorang 
untuk melakukan pemasaran. Beberapa contoh website yang menggunakan 
program ini adalah www.ranselapik.wordpress.com dan www.kiplingcorner.
wordpress.com.

Beberapa hasil penelitian tentang pemasaran C2C ini memberikan tambahan 
pencerahan bagi pemasar. Adjie (2010) meneliti bahwa pada pemasaran C2C 
di internet, merk merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi penjualan. 
Merk ini dapat mempertahankan pelanggan baik pelanggan tetap maupun 
pelanggan baru. Selain itu, dia juga menemukan bahwa pada pemasaran C2C, 
informasi positif yang disebarkan di internet mempunyai pengaruh yang lebih 
kuat terhadap perilaku pembelian dari pada informasi negatif. 

Hasil penelitian Ye (2010) terhadap perilaku pelanggan dalam pemasaran C2C 
menyatakan bahwa dampak langsung dari promosi penjualan online terhadap 
perilaku pelanggan dan minat pembelian tidak berpengaruh secara signifikan. 
Walaupun demikian, persepsi konsumen dan kemudahan penggunaan serta 
risiko yang dirasakan konsumen dapat menimbulkan dampak yang tidak 
langsung. 

Contoh C2C lewat jasa web

Salah satu contoh website yang menyediakan ruang jasa pemasaran C2C 
antara lain adalah airbnb.co.id. Ruang jasa ini berbeda dengan traveloka.
com. Pada traveloka.com, tersedia ruang pasar untuk pemilik hotel untuk 
menjual jasa penginapan. Sedangkan pada airbnb.co.id, ruang pasar tersebut 
diisi oleh individu yang mempunyai kamar tidak dipakai atau rumah yang 
sengaja untuk disewakan. 

Website airbnb.co.id ini menyediakan informasi tempat menginap dan 
pengalaman menjelajasi suatu wilayah sekitar tempat penginapan. Banyak 
ruang kamar maupun rumah individu yang tersedia di website ini baik di 
Indonesia maupun di luar negeri. Penyedia kamar dan rumah itu adalah 
individu-individu yang ruang kamar mereka tidak digunakan atau kosong 
dalam suatu jangka waktu tertentu. Rumah itu juga dapat berupa rumah 
mereka yang dibeli sebagai suatu investasi masa depan dan belum mereka 
tinggali sebagai sebuah rumah tinggal. Pada website tersebut, pemilik-
pemilik rumah dapat mengunggah foto dan informasi tentang rumah serta 
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mencantumkan harga sewa sehingga pada website tersebut akan ditemukan 
banyak rumah yang disewakan oleh pemilik untuk disewa oleh konsumen. Hal 
ini berarti bahwa banyak individu yang menyewakan rumah untuk individu 
lain di website tersebut. 

Contoh lain pemasaran C2C yang menyediakan ruang pasar antara lain adalah 
tokopedia.com dan olx.co.id. Kedua website tersebut menyediakan ruang 
pemasaran bagi pedagang ritel atau individu untuk mengunggah produk 
/ jasa yang ditawarkan. Produk-produk yang ditawarkan di dalam kedua 
website tersebut tidak terbatas pada merk-merk terkenal dan produk baru 
saja namun juga dapat berupa produk tanpa merk, produk merk baru dan 

bahkan barang-barang kuno dan langka juga ditemukan pada kedua website 
tersebut.

Pemasaran C2C mendorong ruang pasar niche semakin beragam. Pada ruang 
pasar ini, banyak ditemukan produk-produk individu yang dibuat khusus 
atas permintaan konsumen. Setiap konsumen mempunyai kebutuhan yang 
khusus dan spesifik karena selera antar individu berbeda-beda. Konsumen 
itu ada yang membutuhkan warna tertentu atau bentuk tertentu untuk 
suatu produk. Ada juga konsumen yang membutuhkan bahan khusus untuk 
keperluan sehari-hari. Hal tersebut semakin dapat dipenuhi konsumen karena 
semakin banyak ditemukan individu yang mampu memproduksi barang 
tersebut dalam pasar niche. 

Berbeda pada pemasaran B2C. Perusahaan yang memasarkan produk dengan 
strategi B2C mempunyai batas minimal produksi untuk mencapai titik impas 
dalam rangka memenuhi suatu permintaan pasar. Di bawah batas minimal 
tersebut, perusahaan tidak akan memproduksi karena secara finansial, biaya 
produksi produk menjadi lebih mahal dan tidak efisien. Sedangkan pada 
pemasaran C2C, jumlah minimal produksi untuk mencapai titik impas dapat 
dicapai hanya dengan memproduksi 1 produk saja. Biasanya biaya SDM 
dihitung sebagai “keuntungan” yaitu jerih payah produsen untuk memproduksi 
sebuah produk. Produsen C2C jarang yang memasukkan “gaji” sebagai salah 
satu komponen biaya karena produsen itu sendiri yang memproduksi barang. 
Selain itu, “gaji” SDM tersebut bukan merupakan suatu biaya tetap seperti 
halnya gaji karyawan di perusahaan. “Gaji” SDM itu hanya diberikan jika ada 
pesanan dari pembeli. Kondisi inilah yang menyebabkan ruang pasar niche 
pada strategi pemasaran C2C semakin besar dari waktu ke waktu.
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Pada jaman dahulu, perdagangan dilakukan dengan cara barter. Penjualan 
barter tersebut adalah penjual menukar barang yang dimiliki dengan barang 
yang dimiliki pembeli. Penjual itu mencari pembeli yang membawa barang 
yang dibutuhkan penjual dan pembelipun mencari penjual yang mempunyai 
barang yang dibutuhkan pembeli. Saat itu, penjual dan pembeli bertemu di 
suatu pasar dan masing-masing saling menawarkan barang yang dibawanya. 

Kemudian, setelah mata uang dikenal di masyarakat, penjual tidak perlu 
mencari pembeli yang mempunyai barang yang akan dibutuhkan penjual. 
Penjual cukup membawa barang yang dimiliki ke pasar dan menukar dengan 
mata uang yang dibawa oleh pembeli. Pada masa tersebut, pembeli tidak 
perlu membawa barang lagi karena fungsi barang tersebut sudah digantikan 
oleh mata uang tersebut. 

Pada masa-masa itu, terlihat pemasaran dilakukan dengan sangat sederhana. 
Penjual pada masa itu, bertemu dengan pembeli dan langsung menawarkan 
barang dagangan. Konsep ilmu pemasaran belum digunakan penjual dan 

hanya berharap bahwa akan banyak pembeli yang membeli barang dagangan 
saat di pasar. 

Ilmu pemasaran berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan 
yang dilakukan manusia. Perkembangan perdagangan tersebut meliputi 
berbagai aspek kehidupan manusia seperti kebutuhan makanan, rumah, 
transportasi, kesehatan, dan berbagai faktor kehidupan lain. Kecepatan 
perkembangan perdagangan itu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 
tekanan pertumbuhan penduduk, penurunan produksi sumber daya alam, 
keterbatasan lahan produktif, perubahan iklim dan perkembangan teknologi. 
Semua faktor itu saling berinteraksi yang menciptakan suatu simultan yang 
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mempengaruhi proses pemenuhan kebutuhan manusia terhadap barang dan 
jasa. Proses – proses yang berkembang tersebut mendorong untuk terjadinya 
ilmu pemasaran baru. 

Perkembangan Pemasaran 1.0, 2.0, 3.0 

dan 4.0
Metode pemasaran baru, akan terbentuk jika banyak perusahaan sudah 
tidak mampu lagi untuk meningkatkan penjualan atau tidak mampu lagi 
bersaing dengan kompetitor pada suatu metode pemasaran tertentu. Seperti 
terlihat pada metode pemasaran 1.0. Pemasaran 1.0 berkembang sampai 
tahun 1989. Pada periode sebelum tahun 1989 ini, perusahaan pada era 
pemasaran tersebut masih mampu meningkatkan penjualan dan bersaing 
dengan kompetitor sampai suatu titik dimana konsumen sudah tidak mau lagi 
untuk menuruti kehendak perusahaan yang memproduksi barang. Pada saat 
konsumen lebih suka untuk memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan 
dan seleranya maka metode pemasaran 1.0 berubah menjadi pemasaran 
2.0. Perkembangan metode pemasaran ini bertahan cukup lama yaitu antara 
tahun 1989 sampai dengan tahun 2003. Konsumen menjadi puas dan setia 
terhadap barang yang dijual perusahaan. Kemudian, sampailah pada suatu 
titik dimana metode ini sudah tidak mampu lagi meningkatkan penjualan. 
Berdasarkan hal tersebut maka munculah metode baru yaitu pemasaran 3.0 
yang mengajak konsumen untuk bersama-sama perusahaan membuat kondisi 
masyarakat atau dunia menjadi lebih baik. Metode tersebut di dukung oleh 
lingkungan ekonomi dan sosial yang baru dan juga pengembangan teknologi 
baru yang dipadukan dengan evolusi Internet. Kondisi tersebut, memiliki 
dampak yang mendalam terhadap gaya hidup konsumen. Hal tersebut juga 
berakibat pada perubahan konsep dan praktik pemasaran. Oleh sebab itu, 
pemahaman mengenai perubahan yang dialami oleh pemasar dengan 
pengembangan jejaring sosial digital dan teknologi Web 3.0 sangat penting 
di era pemasaran 3.0 (Erragcha dan Romdhane, 2013). Pemasaran 3.0 ini 
berlangsung sampai sekitar tahun 2013. 

Sejak tahun 2013-an, internet mulai diintegrasikan dengan pemasaran untuk 
mencapai generasi baru, yaitu generasi pemasaran 4.0. Pada pemasaran 4.0 ini, 
pelanggan tidak hanya mencari produk untuk memuaskan kebutuhan dasar, 
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keinginan, dan kecemasan mereka, namun mereka juga perlu memuaskan 
kreativitas dan nilai-nilai mereka sendiri seperti yang didefinisikan dalam 
Pemasaran 3.0. Hal terpenting dari pemasaran 4.0 ini adalah konsumen juga 
perlu menjadi bagian dari produk, yaitu turut berpartisipasi, berinteraksi 
dengan produk, dan sebagai bagian dari konsekuensi dampak yang 
ditimbulkan. Konsumen juga dapat berbagi pengalaman mereka tentang 
penggunaan produk dan memeriksa bahwa produk benar-benar memenuhi 
apa yang dijanjikan (Jara dkk, 2012).

Pada era pemasaran 4.0 ini, Witkowski (2017) mengatakan bahwa fenomena 
kompetisi bisnis dapat diamati tidak hanya pada sebuah perusahaan saja 
namun dapat juga diamati pada keseluruhan rantai pasok. Perusahaan yang 
secara terus menerus membuat solusi baru dan menghasilkan inovasi baru 
akan menjadi sukses di pasar dalam ekonomi modern ini. Dalam hal ini, 
perusahaan harus dapat menerapkan dan menentukan inovasi produk, teknis 
produksi, teknologi dan organisasi. Perusahaan harus mampu menghargai 
konsumen yang semakin menyadari dan membutuhkan jasa pengiriman, 
ketersediaan produk dan kepercayaan yang kredibel. Pada era pemasaran 
4.0 ini, keberadaan teknologi (Internet of Things, Big Data dan Industri 4.0) 
memudahkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.

Secara ringkas, perkembangan ilmu pemasaran dari pemasaran 1,0; 2,0 dan 
3,0 dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut ini.

(Nowacki, 2014; Kotler & Kertajaya, 2018) 

Gambar 4. Perkembangan Teori & Praktik Pemasaran
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Marketing 1.0
Ilmu pemasaran, selalu terkait dengan perkembangan kebutuhan manusia. 
Pemasaran itu adalah proses pemenuhan terhadap suatu kebutuhan manusia. 
Jika terjadi perubahan dan perkembangan pada kebutuhan manusia maka 
akan berdampak pula pada perubahan dan perkembangan ilmu pemasaran. 

Jaman dahulu, manusia hanya membutuhkan produk untuk memenuhi 
kebutuhannya. Kala itu, manusia tidak perlu setia terhadap suatu produk 
karena manusia hanya mementingkan suatu kebutuhan utama saja dan 
dilakukan dengan memilih produk-produk sejenis yang mampu memenuhi 
kebutuhannya itu. Salah satu contoh produk itu adalah mesin ketik. Pada 
masa mesin ketik berjaya, kebutuhan manusia hanya untuk membuat tulisan 
yang seragam, tersusun baik dan terbaca dengan baik. Semua merek mesin 
ketik, mempunyai fungsi yang sama antara lain “stick” pembuat huruf kapital 
dan normal, pita hitam dan hitam-merah, lebar spasi 1; 1,5; dan 2 spasi, dan 
tombol keyboard yang sama. Pada masa itu, manusia belum perlu untuk 
membuat hasil ketikan lebih memuaskan pembaca misalnya membuat huruf 
tebal, huruf miring, huruf berwarna-warni, ukuran huruf, jenis huruf, lebar 
spasi yang beragam dan lain sebagainya. Keadaan seperti itu, membuat 
pemasar cukup memberikan janji-janji promosi. Pemasar membuat konsumen 
membeli mesin ketik tanpa lebih memperhatikan kebutuhan spesifik yang 
ada di diri konsumen sehingga pada waktu itu, fungsi pemasaran untuk 
memenuhi kebutuhan manusia bercampur-baur dengan porsi penjualan 
yang tanpa memperhatikan porsi kebutuhan manusia. 

Contoh lain adalah mobil Holden. Di Australia, bentuk, ukuran dan warna 
mobil ini sama dengan mobil Holden yang dijual di Indonesia dan beberapa 
negara lain. Bahkan sparepart mobil ini dan aksesoris juga sama. Hal ini terjadi 
karena mobil tersebut diproduksi secara massal tanpa memperhatikan faktor 
kebutuhan manusia setempat. 

Masa pemasaran seperti di atas, dikenal dengan masa pemasaran 1.0. 
Pemasaran ini banyak digunakan sebelum tahun 1989. Pemasaran 1.0 
merupakan pemasaran yang hanya berorientasi pada penjualan produk. 
Masa pemasaran ini didorong oleh terjadinya revolusi industri di Eropa dan 
di Amerika. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika 
memproduksi produk dengan skala masal untuk memenuhi kebutuhan 
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konsumen secara masal. Produk-produk menjadi terstandardisasi dan 
mempunyai harga produksi yang menjadi lebih murah. Harga murah ini 
diharapkan dapat mendapatkan nilai penjualan yang lebih tinggi. 

Selain itu, produk-produk yang dihasilkan itu tidak mempertimbangkan fungsi 
demografi dan geografi dan berbagai pertimbangan emosional konsumen 
lain. Fungsi-fungsi produk sangat kaku dan dapat dilihat dari spesifikasi 
yang terdapat pada produk. Interaksi antara perusahaan dengan konsumen 
bersifat “top down” atau dari satu produsen ke banyak konsumen / massal 
(one to many). 

Marketing ini juga masih menggunakan bauran pemasaran yang dicetuskan 
oleh Neil Borden tahun 1964. Kemudian dipopulerkan oleh Jerome 
McCarthy tahun 1968 dengan 4 faktor bauran yaitu produk, promosi, tempat 
dan harga (Product, Promotion, Place & Price-4P). Bauran tersebut digunakan 
sama di semua lokasi. Produk dihasilkan dengan ukuran dan standar yang 
sama dan dalam volume besar. Produk itu disebarkan di berbagai tempat dan 

negara tanpa memperhatikan faktor demografi dan geografi dengan harga 
relatif murah. Promosi dan tempat penjualan menggunakan strategi yang 
sama. Dengan demikian, pada era ini banyak ditemukan suatu produk sejenis 
di berbagai tempat / negara dengan ciri-ciri bauran pemasaran yang sama. 

Marketing 2.0
Pada marketing 2.0, nilai suatu produk ditentukan oleh konsumen. Konsumen 
lebih menyukai produk yang lebih sesuai dengan selera mereka dan menjadi 
setia terhadap produk itu karena selera mereka terpenuhi. Akal sehat mereka 
menyatakan bahwa produk itu memang memenuhi kebutuhan mereka dan 
karena produk itu sangat memenuhi selera mereka maka secara emosional, 
mereka menjadi setia menggunakan produk itu. 

Berdasarkan ini, perusahaan harus membuat segmentasi yang tepat dan 
mengembangkan produk-produk superior / premium pada target pasar yang 
spesifik dibidik perusahaan. Produk-produk yang terdiferensiasi menjadi 
kunci utama pemasaran dalam segmentasi ini. Produk-produk yang kurang 
terdiferensiasi dengan baik akan tidak dapat menembus segmen pasar 
spesifik yang menjadi target perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, positioning 

perusahaan dan positioning produk menjadi sangat penting di era ini. 
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Pada masa ini, slogan “Pembeli adalah Raja” sangat berperan penting pada 
banyak perusahaan. Sebagai contoh, pada sebuah restoran yang menjual ikan 
lele, Pecel Lele Lela, memasang papan pengumuman di dalam restoran sebagai 
pesan kepada para karyawannya. Papan pengumuman itu berisi peringatan 
bahwa jika pelanggan marah maka akan lebih berbahaya bagi restoran 
mereka dari pada bos restoran yang marah. Slogan ini sangat menyenangkan 
konsumen karena kebutuhan dan keinginan konsumen akan dipenuhi oleh 
perusahaan. Selain itu, konsumen menjadi memiliki banyak pilihan terhadap 
produk dan juga alternatif-alternatif produk yang ditawarkan perusahaan 
walaupun pada masa ini, konsumen tetap menjadi target promosi yang pasif. 
Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dengan konsumen menjadi 
suatu hubungan yang bersifat pribadi atau sebagai hubungan antar sebuah 
perusahaan dengan seseorang sebagai individu (one to one).

Di Indonesia, one-to-one marketing ini terjadi dalam banyak usaha. Pada 
UMKM, penjualan barang-barang fashion melalui suatu website adalah salah 
satu contoh marketing ini. Pada website ini, penjual hanya menyediakan 
sedikit kategori fashion namun kategori itu mempunyai aneka ragam 
asesories (terdiferensiasi). Hal itu bertujuan supaya konsumen tertentu akan 
dapat memilih produk tertentu dan konsumen lain memilih produk yang 
berbeda lainnya. Biasanya, produk ini bersifat eksklusif. Artinya tidak ada 
barang lain yang sama dengan barang tersebut sehingga konsumen menjadi 
tertarik untuk membeli produk itu. 

Pada tingkat usaha menengah, konsep marketing ini terlihat pada mini market 
tertentu. Toko mini market ini menjual beberapa produk, yang tidak terdapat 
di toko lain, misalnya buah segar. Toko mini market ini, menjual buah segar 
dalam bentuk buah utuh segar dan ada juga yang menjual dalam bentuk siap 
saji. Sedangkan toko-toko lain di sekitar mini market tersebut tidak menjual 
buah segar. 

Selain itu, ada juga mini market yang menjual makanan atau minuman 
sesuai dengan selera konsumen. Misalnya menjual teh dan kopi panas 
untuk konsumen tertentu selain minuman dingin. Pada toko ini, konsumen 

dapat memilih jenis teh atau kopi yang mereka suka, menambahkan gula 
(baik gula pasir biasa maupun gula diet) atau cream susu sesuai selera dan 

menambahkan air panas secukupnya ke ukuran gelas yang mereka pilih. 
Pelayanan seperti itu membuat kebutuhan konsumen yang bersifat individu 
itu menjadi terpenuhi dan terpuaskan di mini market itu.
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Pada kedai Starbuck, sebuah restoran yang menjual minuman kopi, 
kenyamanan konsumen menjadi positioning kedai ini. Konsumen yang 
membeli kopi berkualitas di kedai ini akan dapat menikmati suasana 
nyaman, fasilitas wifi dan prestise yang tinggi. Pengelola kedai ini membidik 
individu-individu yang berkelas atau berpenghasilan relatif menengah ke 
atas. Konsumen ini, pada umumnya sudah menuntut suatu kenyamanan dan 
prestise lebih tinggi pada saat mengonsumsi minuman kopi. Oleh sebab itu, 
pengelola kedai ini memasang moto: “A Place to see and to be seen”.

Contoh lain adalah fitur-fitur yang bersahabat dengan konsumen (user 

friendly) pada telepon genggam merek Nokia. Produsen Nokia telah membuat 
banyak fitur-fitur baru pada produk mereka yang dapat memudahkan 
penggunanya menggunakan telepon genggam itu. Misalnya saja fitur layar 
sentuh. Hanya dengan menyentuh layar telepon genggam, konsumen dapat 
memilih aplikasi dan mengaktifkan aplikasi tanpa harus menggunakan 
tombol atau menu-menu yang panjang. Bila dibandingkan dengan telepon 
genggam merek Ericsson, fitur telepon merek ini kurang bersahabat dengan 
konsumen. Beberapa pengamat mengatakan bahwa fitur telepon genggam 
pesaing Nokia ini terlalu canggih dan merepotkan dalam penggunaannya. 

Pada sisi bauran pemasaran, saluran komunikasi yang digunakan marketing 
2.0 ini, menjadi saluran komunikasi langsung antara perusahaan dengan 
konsumen yang tertarik pada produk perusahaan. Perusahaan tidak 
menggunakan media massa seperti televisi, iklan di koran, billboard di tepi 
jalan sebagai media promosi karena media – media tersebut tidak hanya 
menjangkau konsumen yang tertarik pada produk perusahaan namun juga 
menjangkau konsumen yang tidak tertarik. Selain itu, dalam sisi pembiayaan, 
promosi melalui media masa seperti ini akan memerlukan biaya yang besar, 
baik biaya untuk pembuatan materi promosi maupun biaya penayangan 
materi tersebut sedangkan target pasar yang dituju relatif sebagian kecil saja 
dari pemirsa media-media tersebut. 

Saluran komunikasi langsung ini juga bebas dari gangguan promosi produk-
produk lain. Pada televisi, media cetak, dan sepanjang jalan utama, terdapat 
banyak sekali iklan produk yang disajikan. Perhatian konsumen menjadi 
terpecah belah akibat melihat berbagai macam iklan tersebut sehingga 
konsumen menjadi kurang fokus terhadap suatu iklan. Hal ini dikenal dengan 
istilah “kegaduhan” informasi. Pada marketing 2.0 ini, kegaduhan informasi 
dapat dihindari.
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Pada saluran komunikasi yang digunakan pada sistem marketing ini, 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan “feed back” dari konsumen. 
Feed back dapat berupa respons konsumen. Respon tersebut digunakan 
perusahaan untuk menginikan data konsumen, menyesuaikan dengan 
program pemasaran yang akan datang atau dapat juga sebagai bahan laporan 
pertanggungjawaban divisi pemasaran terhadap perusahaan.

Keuntungan dari marketing 2.0 ini adalah efisiensi di dalam menjangkau 
konsumen. Pada marketing ini, jangkauan pemasaran hanya ditujukan pada 
konsumen-konsumen yang tertarik pada produk perusahaan. Konsumen-
konsumen yang tidak tertarik pada produk perusahaan tidak menjadi 
jangkauan pemasar. Dengan demikian, terjadi efisiensi tenaga, waktu dan 
bahkan biaya pemasaran. 

Keuntungan lain adalah dengan semakin besar perusahaan akan membuat 
suatu hubungan jangka panjang yang lebih mudah dengan konsumen. 
Beberapa pemasar mengatakan bahwa biaya untuk mempertahankan 
konsumen lama adalah lebih murah dari pada biaya untuk mendapatkan 
konsumen baru. Oleh sebab itu, segala macam upaya dilakukan oleh pemasar 
untuk mempertahankan konsumen lama agar tetap menjadi pelanggan 
termasuk diantaranya memberikan discount khusus atau memberikan jasa 
tambahan lain. 

Perkembangan marketing 2.0 ini mendorong perusahaan untuk menambah 
nilai tambah produk sehingga mempertahankan konsumen dengan 
memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Penambahan nilai tambah 
ini antara lain memberikan kemasan yang berbeda dengan kemasan biasa. 
Misalnya pada alat tulis sekolah. Di toko-toko buku banyak ditemukan 
alat tulis yang berbentuk lucu dan menarik. Ada pensil dengan penghapus 
berbentuk karakter hewan lucu, ada rautan pensil berbentuk kotak warna 
warni, kertas tulis berwarna pink dengan watermark aneka bentuk, dan lain-
lain. Pada produk-produk seperti ini, konsumen membeli produk alat tulis 
bukan karena kebutuhan namun karena terdapat nilai tambah produk. Dalam 
hal ini, konsumen menyukai bentuk-bentuk atau warna-warna yang melekat 
pada produk itu. Jadi, nilai tambah inilah yang menjadi fokus perhatian 
pemasar di dalam era marketing 2.0.
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Terkait dengan kesukaan konsumen ini maka ceruk pasar menjadi salah 
satu segmen pasar yang dituju oleh perusahaan. Ceruk pasar mempunyai 
konsumen yang menyukai suatu produk yang relatif tidak banyak di pasar. 
Mereka lebih suka mencari produk-produk unik atau dibuat khusus untuk 
memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Konsumen inilah yang menjadi 
target utama pemasar 2.0 dan konsumen ini rela membayar produk dengan 
lebih mahal. 

Contoh konsumen ini adalah para pemilik kapal yacht. Kapal ini merupakan 

mini cruise yang dirancang khusus untuk kebutuhan para pemilik uang 
dan juga simbol prestise mereka. Ada kapal yacht yang berbentuk seperti 
taman dengan berbagai fasilitas cottage dan kolam renang, dan ada juga 

yang berbentuk seperti kapal ruang angkasa. Semua bentuk kapal itu dibuat 
khusus dan hanya ada satu di dunia.

Marketing 2.0 juga menumbuhkan suatu pasar yang disebut sebagai pasar 
“pembunuh” (Killer). Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan seorang 
konsumen. Sebut saja beberapa pasar yang ada di Indonesia seperti Wal-
Mart, Giant Supermarket, Carrefour, Mitra 10, Ace Hardware dan lain 
sebagainya. Pasar ini menyediakan berbagai produk kebutuhan konsumen 
secara lengkap. Konsumen tidak perlu pergi ke tempat lain untuk mencari 
suatu produk lain sehingga dikenal juga sebagai tempat one stop shopping. 

Pasar inilah yang menyebabkan toko-toko kecil yang tidak menyediakan 
produk secara lengkap menjadi kalah bersaing. 

Industri kreatif juga merupakan produk marketing 2.0 ini. Pelaku-pelaku 
pada industri ini menghasilkan produk-produk dengan kreativitas berbeda 
dan ekslusif terhadap produk-produk masal. Hiasan-hiasan interior rumah, 
design-design pakaian dan corak warna, musik dan lagu-lagu kreatif, foto dan 
design poster serta film juga merupakan produk marketing ini. 

Secara umum dapat ditarik benang merah dari marketing 2.0 ini. Benang 
merah ini adalah konsumen dibuat untuk menyukai suatu produk. Konsumen 
tersebut bukan dibuat untuk membutuhkan suatu produk. Sedangkan pada 
sistem marketing 1.0, konsumen membeli barang berdasarkan kebutuhan 
saja sedangkan pada marketing 2.0 ini bukan kebutuhan yang menjadi tujuan 
utama melainkan “kesukaan” konsumen terhadap suatu produk.
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Marketing 3.0
Era marketing ini muncul sebagai suatu era yang unik. Marketing ini 

dikendalikan oleh suatu penilaian konsumen terhadap suatu produk yang 
mempunyai jiwa spiritual. Marketing 3.0 ini mencakup pola pikir, perasaan 
dan jiwa konsumen sebagai manusia berbudaya selain sebagai target 
pemasaran biasa. Era ini didorong oleh keadaan bumi yang semakin rusak 
akibat tindakan-tindakan manusia dan perkembangan teknologi digital yang 
cepat. Kejadian bencana alam, peperangan, konflik antar suku, ketimpangan 
kaya dan miskin merupakan isu-issue global yang menyebar dengan cepat 
melalui teknologi digital dan menjadi perhatian konsumen. Konsumen menjadi 
berempati untuk membantu memperbaiki kondisi itu dan berpikir bagaimana 
cara untuk membantu perbaikan kondisi tersebut yang sesuai dengan jiwa 
kemanusiaannya. Oleh sebab itu, banyak konsumen yang mencari produk-
produk perusahaan yang memberikan perhatian pada kondisi kerusakan 
bumi di atas sehingga dengan membeli produk perusahaan itu, konsumen 
merasa sudah memberikan kontribusi nyata untuk perbaikan bumi. 

Pada marketing 3.0, selain perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen, 
perusahaan itu juga mempunyai misi dan visi yang lebih besar untuk 
berkontribusi pada perbaikan bumi. Beberapa perusahaan mempunyai 
tujuan untuk memberikan suatu pemecahan masalah pada suatu komunitas 
yang mempunyai masalah. Dalam hal ini, perusahaan memberikan aspirasi 
dan semangat serta memberikan nilai kepada konsumen yang mempunyai 
harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan. 

Marketing 3.0 juga dapat menjual isu-issue mulia yang ada pada sisi 
kemanusiaan konsumen. Isu-issue mulia yang umumnya dijual oleh 
perusahaan antara lain adalah issue kemiskinan, lingkungan hidup dan korban 
bencana alam atau perang. Penjualan isu-issue ini akan menarik konsumen 
untuk membeli produk perusahaan sehingga perusahaan dapat berjualan 
dengan melakukan suatu tindakan kebaikan (making profit by doing good) 
dan menghasilkan laba. Dari sisi perusahaan, menurut Kertajaya (2010), di 
dalam pola marketing 3.0 ini, perusahaan harus dapat mencintai konsumen, 
menghormati kompetitor, tanggap terhadap perubahan dan siap melakukan 
perubahan, menawarkan produk yang bagus dengan harga wajar, dan siap 
untuk menjadi bisnis pelayanan. 
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Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan marketing ini adalah 
Thebodyshop.co.id. Thebodyshop.co.id adalah sebuah website brand bahan 
kecantikan yang sebelum Juni 2017 dimiliki oleh sebuah perusahaan Perancis, 
L’Oreal. Brand ini dijual kepada sebuah perusahaan Brazil bernama Natura 
dengan nilai penjualan sebesar USD 1,1 juta (Aaron Smith, 2017). Pada 
website itu, perusahaan ini menyatakan perang terhadap penggunaan hewan 
sebagai kelinci percobaan. Hewan percobaan ini masih banyak digunakan 
dan perusahaan ini mengajak konsumen untuk bergabung dengan mereka 
memerangi praktik penggunaan hewan percobaan ini. 

Selain itu, perusahaan ini juga mempromosikan bahan-bahan alami yang 
digunakan di dalam produk. Produk-produk perusahaan ini menggunakan 
bahan-bahan alami yang telah digunakan oleh suku-suku tradisional sebagai 
material produk yang dijual. Salah satu bahan yang digunakan adalah minyak 
dari tanaman Argan liar di Maroko. Para wanita suku Berber di Maroko 
telah menggunakan minyak tanaman ini untuk membantu memberikan 
kelembaban pada kulit mereka. Biji tanaman ini dikupas dengan tangan dan 
diproses dengan menekan perlahan-lahan untuk mendapatkan minyak yang 
murni. 

Contoh lain adalah bank BRI. Bank BRI merupakan salah satu bank pemerintah 
Indonesia. Cikal bakal bank ini mulai berdiri sejak 1895 di Purwokerto sebagai 
bank rakyat yang melayani masyarakat di sana. Kemudian sejak kemerdekaan 
Republik Indonesia, bank ini diresmikan sebagai bank pemerintah. Sebagai 
kiprah bank pemerintah yang mendapatkan amanat untuk memberikan 
kredit pada bidang pertanian, bank ini telah sejak lama mempunyai 
program kepedulian terhadap petani kecil. Pada website bri.co.id, bank ini 
memberikan informasi program “BRI BerIndonesia”. Beberapa program yang 
dikembangkan dalam program itu untuk meningkatkan kepedulian sosial dan 

pemberdayaan masyarakat antara lain adalah Indonesia Bermitra, Indonesia 
Cerdas, Indonesia Lestari, Indonesia Membangun, Indonesia Peduli, Indonesia 
Sehat, Indonesia Takwa dan banyak program-program kepedulian lain. 

Pada program Indonesia Peduli, bank ini memberikan bantuan untuk bencana 
alam gunung berapi di Karangasem Bali; bantuan mesin pengupas kulit kopi di 
desa Ulian, Kintamani, Bali; bantuan paket sembako di bulan suci Ramadhan 
di Palembang dan masih banyak lagi. Inilah salah satu contoh perusahaan 
Indonesia yang telah menerapkan marketing 3.0 di dalam menjalankan usaha 
dan mendapatkan laba serta berbuat baik bagi perbaikan Indonesia. 
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Pada program marketing 3.0 ini juga perlu diwaspadai terhadap aksi-aksi 
perusahaan yang kurang baik. Ada beberapa perusahaan yang diduga 
melakukan praktik kurang baik dengan model marketing 3.0 ini. Program-
program kepedulian atau keberpihakan kepada kaum miskin atau kaum 
terkena musibah digunakan untuk menutupi tindakan kurang terpuji 
perusahaan di suatu sisi lain. Pada dasarnya, perusahaan bisnis bertujuan 
untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya dan menurunkan biaya produksi 
dengan seminimal mungkin. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai limbah 
terutama limbah berbahaya mempunyai masalah besar terhadap pengelolaan 
limbah itu. Selain harus mengelola limbah dengan aman dan serius agar tidak 
beracun terhadap lingkungan, perusahaan juga mengeluarkan biaya besar 
untuk pengelolaan itu. Pada beberapa pengusaha “nakal” proses pengelolaan 
limbah tidak dilakukan dengan baik dan benar sehingga menimbulkan dampak 
pencemaran lingkungan dan berbagai dampak buruk lain seperti keresahan 
sosial masyarakat di sekitar lokasi. Untuk meredam dampak-dampak 
tersebut, perusahaan melakukan program-program kepedulian atau program 
perbaikan lingkungan yang dijalankan sebagai usaha untuk menutupi issue 
buruk perusahaan. Program kepedulian tersebut kemudian ditayangkan di 
berbagai media promosi termasuk website perusahaan sehingga terkesan 
bahwa perusahaan itu telah berbuat kebaikan untuk bumi. 

Dalam marketing 3.0 ini, terdapat tiga faktor yang memberikan kekuatan 
pemasaran. Ketiga faktor tersebut adalah: Digitalization, Globalization dan 

Futurization. Digitalization, berarti suatu teknologi yang mengubah informasi 
analog menjadi informasi digital. Informasi yang diubah tersebut menyebabkan 
data lebih mudah dikirim, disimpan dan disajikan. Perkembangan teknologi 
digital juga mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan 
teknologi analog sehingga teknologi digital ini mempunyai peranan besar 
terhadap perkembangan pemasaran 3.0 ini. Bahkan, suatu pemasaran yang 
dahulu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dan tidak dapat dilakukan 
oleh banyak individu, dengan teknologi digital ini seseorang dapat melakukan 
pemasaran itu dengan sendirinya. 

Faktor kedua adalah globalization. Globalisasi pada era marketing 3.0 ini 

mempunyai arti bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kekuatan dan 
kesempatan yang sama untuk menjadi leader. Hal ini dapat terjadi karena 

hampir setiap orang mempunyai perangkat untuk mengakses dunia internet. 
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Setiap orang itu dapat membuat website atau akun dan dengan akun tersebut 
semua orang di belahan bumi dapat membuka akun tersebut. Dengan 
demikian, kedua pihak tersebut dapat melakukan transaksi sebagai dua pihak 
yang setara (Flat World).

Faktor ketiga adalah Futurization. Faktor ini merupakan kreativitas 
perusahaan untuk menciptakan produk-produk inovatif dengan penguasaan 
teknologi. Pada era ini, penguasaan teknologi tidak akan dapat memenangkan 
persaingan tanpa ada suatu kreativitas yang tinggi untuk menciptakan 
perbedaan dengan kompetitor. 

Salah satu inovasi kreatif yang ramai digunakan masyarakat kota besar di 
Indonesia adalah aplikasi ojek online. Aplikasi ini muncul ditengah kebutuhan 
masyarakat terhadap sarana transportasi dan banyaknya alat transportasi 
yang tidak termanfaatkan dengan optimal. Masyarakat banyak yang 
berpergian untuk melaksanakan efektivitas sehari-hari seperti ke kantor, 
sekolah, belanja dan lain sebagainya. Pada sisi alat transportasi, banyak 
kendaraan berkapasitas lebih dari 1 orang yang hanya diisi oleh 1 orang 
misalnya motor, mobil dan minibus. Kedua hal tersebut, dengan kreativitas 
tinggi dan pemanfaatan teknologi dapat dipadukan sehingga menjadi suatu 
produk masa depan yang kreatif dan dibutuhkan banyak masyarakat. 

Ketiga faktor di atas saling berinteraksi dan menimbulkan suatu sinergi hasil 
yang luar biasa. Perkembangan yang cepat dari salah satu faktor tersebut 
akan dapat memberikan dampak yang besar pada dua faktor lainnya. Dengan 
demikian, perpaduan antara 3 faktor di atas akan memberikan dampak pada 
peningkatan penjualan dengan baik. 

Perbandingan Pemasaran 1.0; 2.0 dan 3.0.
Perbandingan antara pemasaran 1.0; 2.0 dan 3.0 secara ringkas dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. Perbandingan tersebut dilihat dari beberapa aspek 
antara lain tujuan perusahaan, pemicu arus pergerakan, persepsi perusahaan 
terhadap konsumen, konsep pemasaran, nilai yang dijual kepada konsumen, 
dan interaksi dengan konsumen. 
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Tabel 1. Perbandingan Pemasaran 1.0; 2.0 dan 3,0.

Deskripsi Aspek

Marketing 1.0

Product-centric 

marketing 

Marketing 2.0

Customer-oriented 

marketing 

Marketing 3.0

Values-driven 

marketing 

Objektif Perusahaan Menjual produk
Memuaskan 
dan membuat 
konsumen loyal

Membuat dunia 
yang lebih baik

Pemicu Arus 
Pergerakan

Industrial 
Revolution

Teknologi informasi 
dan komunikasi

Teknologi New 
Wave

Bagaimana 
Perusahaan Melihat 
Konsumen

Mass buyers dengan 
kebutuhan fisik

Konsumen yang 
rasional dan 
emosional

Konsumen yang 
secara holistik 
memiliki mind, 
heart, dan spirit

Kunci Konsep 
Pemasaran

Pengembangan 
produk

Diferensiasi Nilai-nilai (values)

Panduan Pemasaran 
Perusahaan Spesifikasi produk

Positioning 
perusahaan dan 
produk

Visi, Misi, dan 
Values dari 
Perusahaan

Nilai yang Dijual 
Perusahaan Fungsional

Fungsional dan 
emosional

Fungsional, 
emosional, dan 
spiritual

Interaksi dengan 
Konsumen

Transaksional yang 
bersifat top-down 
(One to Many)

Hubungan intimasi 
yang bersifat one 
to one

Kolaborasi antar 
jaringan konsumen 
(many to many)

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2010). 

Marketing 4.0
Marketing ini mulai berkembang di tahun 2018 dan diperkenalan oleh 
Kotler dan Kertajaya. Pada marketing ini, titik perhatian pemasaran terletak 
pada sisi kemanusiaan yang digabung dengan kecanggihan teknologi digital 
internet. Marketing ini mengkombinasikan pemasaran online dan pemasaran 

offline. Selain itu, pemasaran 4.0 ini juga mengkombinasikan gaya (style) dan 
kandungan isi (subtance) dari produk. Style itu terkait dengan merk yang 
bagus sedangkan subtance itu terkait dengan konten yang sesuai dengan 
pelanggan. Hal lain yang berkembang pada pemasaran ini adalah advokasi 
konsumen terhadap produk. Pada era pemasaran sebelum ini, loyalitas 
pelanggan diidentifikasi sebagai pembelian kembali (repeat order). Pada 
pemasaran 4.0 ini, loyalitas diidentifikasi dengan efektivitas konsumen untuk 
memberikan like, up date status, comment, share maupun up load foto atau 
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video. Kegiatan-kegiatan ini disebut dengan advokasi konsumen. Itulah ciri 
khas pemasaran 4.0 ini yaitu konsumen akan mencari informasi terlebih 
dahulu dengan perantaraan media digital sebelum melakukan pembelian 
melalui efektivitas di media digital tersebut. 

Perbandingan antara pemasaran 1.0; 2.0; 3.0 dan 4.0 dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Pemasaran 1.0; 2.0; 3.0 dan 4.0 

Pemasaran 1.0

Philanthropic

Pemasaran 2.0

Strategic

Pemasaran 3.0

Integrated

Pemasaran 4.0

Social Purpose

Marketing Paid Advertising 
tells the story

Earned media / 
Cause marketing 
tells the story

Customers tell 

the story

Everything 
company does 
tells the story

Brand 
Promise

Quality: Aware 
that company 
donates money

Trust: Aware of 
how company 
contributes to 
community

Pride: Aware 
of company’s 
socially 

beneficial 
impacts

Meaning: Believe 
society is better 
off if they do 
business with the 
company

Kotler & Kertajaya, 2018.
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PERILAKU KONSUMEN 

PADA PEMBELIAN DARING

Perilaku pembelian konsumen adalah suatu kebiasaan dari konsumen di 
dalam melakukan pembelian produk. Kebiasaan tersebut dalam jumlah 
tertentu akan membentuk suatu pola kebiasaan (perilaku yang selalu 
berulang). Dengan terbentuknya pola kebiasaan tersebut maka pemasar 
dapat melakukan tindakan antisipasi dan penyiapan produk yang disesuaikan 
dengan pola tersebut. 

Pada media digital konsumen mempunyai perilaku-perilaku yang beraneka 
ragam dalam melakukan pembelian. Misalnya suatu kelompok masyarakat 
mempunyai perilaku pembelian di media digital pada waktu malam hari atau 
mempunyai perilaku pembelian pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pagi 
- siang hari atau hari Senin sampai dengan Jumat tidak melakukan pembelian. 
Perilaku yang lain antara lain adalah membeli dengan menggunakan kartu 
kredit. Ada sekelompok masyarakat yang lebih suka melakukan pembelian 
di media digital dengan menggunakan transaksi kartu kredit. Namun ada 
pula kolompok masyarakat yang lebih suka melakukan transaksi pembelian 
dengan cara transfer. 

Keragaman tersebut akan berbeda pada kelompok masyarakat lain. Di 
Amerika Serikat, masyarakat lebih suka membayar belanja on line mereka 

dengan kartu kredit. Di Indonesia, masyarakat lebih suka membayar dengan 
cara transfer ke rekening penjual walaupun saat ini sudah mulai banyak yang 
menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Ada juga sebagian masyarakat 
yang lebih suka menempatkan uang mereka dalam bentuk deposite money 

(e-money) di suatu toko tertentu. 
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Keragaman-keragaman tersebut di atas perlu diketahui oleh setiap pemasar. 
Pengetahuan tersebut (disebut data) merupakan informasi penting untuk 
memudahkan pemasar mencapai konsumen mereka. Dengan data tersebut, 
pemasar dapat menyediakan cara pembayaran yang disukai konsumen, 
mengunggah produk-produk baru pada malam hari atau pada hari Sabtu 
dan Minggu dan berbagai strategi pelayanan lain sesuai dengan perilaku 
konsumen mereka. 

Secara umum, perilaku konsumen adalah suatu proses dan kebiasaan 
konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Proses itu berarti 
terjadi suatu rangkaian kegiatan dan kebiasaan itu berarti suatu kegiatan 
yang selalu berulang dilakukan oleh konsumen. Jadi perilaku konsumen 
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang 
sehingga membentuk suatu pola. Oleh sebab itu, perilaku konsumen dapat 
dipelajari karena kejadian yang berulang-ulang tersebut telah membentuk 
suatu pola. 

Perilaku Konsumen dalam Perekonomian 

Modern
Di awal era digital, tidak banyak masyarakat yang mampu untuk mempunyai 
internet sendiri di rumah. Selain biaya berlangganan yang masih relatif mahal, 
kemampuan provider internet untuk menyediakan infrastruktur internet 
juga masih terbatas. Pada awal era itu, banyak tumbuh toko-toko internet 
(dikenal dengan nama warung internet) di berbagai pusat-pusat keramaian 
seperti di mall, pasar-pasar, ruko-ruko dan bahkan di rumah dalam suatu 
komplek pemukiman. 

Saat itu, konsumen harus datang ke kantor atau warung-warung internet 
untuk dapat mengakses internet. Kecepatan akses dari jaringan juga relatif 
masih sangat lambat karena keterbatasan bandwith internet yang tersedia 
sehingga saat itu, gambar merupakan suatu konten yang dihindari untuk 
diletakan di dalam suatu website. Informasi berupa bentuk video juga belum 
banyak ditemukan. Pada saat itu, masih ditemukan buku katalog website 
yang berisi alamat-alamat website untuk berbagai produk yang dijual dan 
tersedia di toko-toko buku. Saat itu, fungsi “search engine” memang belum 
secanggih saat ini.
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Revolusi digital dan perkembangan sistem informasi yang terjadi saat ini 
memberikan dampak perubahan perilaku kehidupan masyarakat. Revolusi 
dan perkembangan sistem tersebut memberikan banyak kemudahan, 
kenyamanan, dan kecepatan bagi konsumen baik dalam penggunaan maupun 
kelebihan manfaat yang dapat diberikan. Saat ini, kebanyakan konsumen 
sudah mempunyai gadget masing-masing dan mempunyai jaringan sendiri 
yang dapat langsung mengakses informasi yang dibutuhkan saat itu 
juga. Mereka tidak perlu datang ke kantor atau ke warung internet untuk 
mengakses jaringan internet. Mereka juga tidak perlu membayar mahal 
untuk mendapatkan akses tersebut karena saat ini sudah tersedia paket 
akses internet yang dihitung secara hari per hari. 

Semakin bertambahnya saluran (akses) tersebut memperluas akses 
pemasaran secara daring dan juga menyebabkan kompleksitas perilaku 
pembelian konsumen juga bertambah (Coughlan et al., 2001). Saat ini, pada 
konsumen dengan pendapatan tinggi, pembelian secara daring lebih dipilih 
daripada cara konvensional. Konsumen juga lebih memilih pembelian daring 
pada vendor yang memiliki tingkat keamanan yang dianggap baik (Lee, 
2009).

Berdasarkan hal itu, revolusi digital sudah memberikan perubahan perilaku 
pada konsumen secara individu dan juga berdampak pada perubahan 
perilaku produsen dan pelaku bisnis lain. Perilaku-perilaku masyarakat 
dalam menggunakan internet tersebut dapat didefinisikan sebagai persepsi 
konsumen tentang perusahaan daring (Watchfire Whitepaper Series, 2000). 
Pengalaman masyarakat tersebut mencakup unsur-unsur seperti mencari, 
browsing, menemukan, memilih, membandingkan dan mengevaluasi 
informasi serta berinteraksi dan bertransaksi dengan perusahaan daring. 
Kesan dan tindakan masyarakat tersebut, dipengaruhi oleh desain, peristiwa, 
emosi, suasana dan elemen lain yang dialami selama interaksi dengan situs 
web itu. Sesuai dengan Cho and Park (2001) dan Wu (2013) yang menyatakan 
bahwa konsumen daring bukan hanya berperan sebagai pembeli tetapi juga 
sebagai pengguna teknologi, maka dapat dikatakan bahwa perilaku belanja 
secara daring lebih kompleks daripada cara konvensional. 

Sikap dan perilaku konsumen di dalam melakukan transaksi pembelian 

menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi perdagangan di 
internet. Semakin banyak transaksi yang terjadi akan menunjukkan bahwa 
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konsumen semakin percaya terhadap transaksi tersebut. Semakin tinggi 
kepercayaan yang terjadi menunjukkan bahwa konsumen merasa puas. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Sidharta dan Suzanto (2015) yang mengatakan 
bahwa kepuasan pelanggan saat bertransaksi berpengaruh pada kepercayaan 
konsumen dan hal itu dinyatakan dalam sikap dan perilaku konsumen. 
Kepercayaan konsumen juga cenderung untuk menentukan keputusan akhir 
pembelian (Gupta et al., 2009). Kepercayaan ini bahkan lebih penting pada 
transaksi daring dibandingkan dengan cara konvenional, karena konsumen 
merasa ada risiko yang lebih dalam transaksi daring akibat ketidakmampuan 
mereka untuk mengunjungi toko fisik dan memeriksa produk secara langsung 
(Li et al. 2014). Hal ini memainkan peran penting dalam menentukan niat 
pembelian online (Hong dan Cha, 2011) dan keputusan belanja (Büttner 
dan Goritz, 2008). Kepercayaan juga merupakan faktor penting dalam 
pengembangan loyalitas pelanggan dan pembentukan hubungan yang kuat 
dan tahan lama antara pembeli dan penjual (Santos dan Fernandes, 2008). 
Sebaliknya, kurangnya kepercayaan adalah penghalang terbesar untuk 
konsumen melakukan transaksi secara online (Urban et al., 2009). Kepercayaan 
ini lebih menentukan keputusan pembelian daripada ketertarikan mereka 
terhadap produk (Park et al., 2012). 

Hoffman (2015) menyampaikan 4 perilaku konsumen dalam era digital ini 
yaitu connect (terkoneksi), create (membuat), consume (memanfaatkan), 
and control (mengendalikan). Konsumen dapat terkoneksi dengan individu 
lain, perusahaan, toko online, teman atau keluarga dengan login ke berbagai 
aplikasi yang tersedia, misalnya login ke Facebook atau Instagram dan 
membagikan suatu status baru atau membaca status orang lain. Konsumen 
juga dapat membuat konten, misalnya mengunggah video di Youtube 
atau mengunggah foto di Instagram. Selain itu, konsumen dapat juga 
memanfaatkan konten yang dibuat oleh orang lain atau toko online seperti 
membaca status seseorang atau membaca ulasan produk. Setelah itu, 
konsumen dapat melakukan pengendalian terhadap akun pribadi seperti 
menyesuaikan profil individu terhadap tujuan akun yang dibuatnya atau 
mengatur privasi diri dari akun tersebut.

Perilaku-perilaku tersebut merupakan hasil dari suatu proses perubahan 
perilaku. Perubahan-perubahan perilaku konsumen yang saat ini terjadi dan 
dapat dicermati bersama antara lain adalah:
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1. Konsumen cenderung belanja lebih sering. Kemudahan konsumen 
untuk hanya menggerakan mouse dan menekan klik untuk memilih dan 
membeli barang membuat mereka lebih suka dan sering berbelanja. 
Mereka tidak perlu melakukan perjalanan ke toko atau tempat lain 
untuk mencari tahu suatu barang dan segera mendapatkan jawaban 
atas pertanyaan yang diajukan. Mereka dapat melakukan itu hanya 
dengan membuka gadget mereka dan berkomunikasi langsung dengan 

penjual. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa website belanja 
yang mempunyai rating tinggi (top 50 website di Indonesia) antara lain 
adalah tokopedia.com, bukalapak.com, blibli.com, blanja.com, dan olx.
co.id. Jika konsumen membeli di website belanja tersebut, pembeli 
dapat bergabung secara informal, untuk mendapatkan rabat yang lebih 
tinggi dari penjual.

2. Barang yang tersedia lebih beragam. Pada jaman dahulu, suatu toko 
hanya akan terdiri dari suatu jenis barang saja atau suatu supermarket 
akan mempunyai koleksi barang yang cukup banyak. Namun dengan 
adanya internet, keragaman koleksi barang akan lebih banyak dan 
lebih mudah menemukan suatu barang yang tidak ada di toko dan 
supermarket. Selain itu, ukuran barang juga beragam dari sangat kecil 
sampai besar. Harga barang juga beragam dari murah sekali sampai 
mahal sekali. Jumlah pembelian juga beragam, dari 1 unit sampai banyak 
unit.

 Pada website tokopedia.com, dapat ditemukan banyak kategori dan sub 
kategori dari produk yang ditawarkan. Konsumen dapat mencari produk 
berdasarkan kategori produk atau mencari berdasarkan abjad atau 
bahkan memasukkan nama produk pada kolom mesin pencari. Setelah 
klik dilakukan, konsumen akan dengan sangat mudah memperoleh 
produk-produk sejenis dan juga aksesories terkait yang dapat dibeli 
secara bersamaan.

 Lokasi barang juga menjadi bukan suatu halangan yang berarti. Jika 
barang yang dicari tidak ditemukan di suatu website, maka konsumen 
dapat menggunakan wesbite lain untuk mendapatkan produk yang 
dicari tanpa harus pindah posisi konsumen ke tempat lain. Di website 
toko online di atas, pembeli dapat memilih penjual yang berlokasi relatif 
dekat dengan pembeli sehingga biaya pengiriman dapat lebih murah. 
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3. Website menyediakan banyak informasi praktis. Informasi tentang 
segala hal dapat ditemukan di dalam internet baik informasi produk, 
kesehatan, kamus, film, laporan dan lain sebagainya. Bahkan konsumen 
tidak perlu membolak-balik suatu produk untuk mencari label produk 
yang berisi spesifikasi produk seperti jika konsumen membeli di toko 
konvensional. Konsumen cukup mengklik navigasi informasi spesifikasi 
produk dan informasi tersebut akan keluar dengan sendirinya. Contoh 
jika konsumen mengklik informasi pada produk sebuah buku maka 
akan muncul informasi seperti berat buku, kondisi baru / bekas, nama 
penulis, nama penerbit, nomor ISBN, tahun terbit, tebal buku, harga 
normal dan harga discount serta daftar isi buku. Richard dan Habibi 
(2016) mengatakan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan emosi 
konsumen yang positif setelah mengunjungi suatu website dan membaca 
berbagai informasi di dalamnya. Kunjungan ini mempengaruhi persepsi 
mereka terhadap website dan hasil kunjungan ini akan berpengaruh 
pada satu set variabel perilaku yang pada akhirnya berujung pada 
niat pembelian. Penelitian ini dilakukan pada 1.523 individu dengan 
latar belakang berbeda dan 3 budaya yang berbeda pula terhadap 39 
website.

 Wang dan Chang (2013) menambahkan bahwa informasi produk yang 
disediakan dalam website menjadi penting untuk meminimalkan 
risiko kerugian bagi calon pembeli. Calon pembeli cenderung untuk 
mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi lebih lanjut tentang 
informasi yang diperolehnya guna menjamin kepercayaannya terhadap 
suatu produk. Hong dan Cha (2011) juga menambahkan bahwa tingkat 
kepercayaan konsumen pada transaksi secara daring, termasuk 
keselamatan dan keamanan, secara psikologis dapat membantu 
membangun kenyakinan konsumen yang akhirnya akan menentukan 
kemungkinan terjadinya penjualan.

4. Konsumen menjadi lebih mudah berinteraksi dengan penjual. Pembeli 
dapat memilih, memesan barang dari rumah, kantor melalui gadget atau 
komputer dan menerima barang dimana saja mereka inginkan. Melalui 
website itu, konsumen dapat bertanya, baik melalui form tanya jawab, 
email atau melakukan “chating online” dengan penjual secara langsung 
tanpa melalui pedagang perantara. Toko Gramedia online sebagai 

contohnya. Melalui website gramedia.com, toko ini menyediakan sarana 
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untuk berinteraksi dengan konsumen. Sarana itu adalah form kontak, 
email, chat, dan melalui media sosial lain seperti Facebook, Tweeter dan 
Youtube.

5. Konsumen dapat membandingkan produk atau jasa antar penjual. Melalui 
kemudahan berpindah dari suatu website ke website lain, konsumen 
menjadi lebih mudah membandingkan suatu produk dengan produk 
lainnya. Bahkan harga di dalam suatu produk yang sama, konsumen juga 
dengan mudah membandingkan. Akhir-akhir ini muncul suatu website 
yang memberikan layanan perbandingan antara suatu website dengan 
website lain. Contoh website ini antara lain adalah Trivago.com. 

 Trivago.com adalah situs pencari hotel, B&B dan akomodasi lain. 
Trivago.com, didirikan oleh Trivago. Perusahaan ini berasal dari Jerman, 
dan didirikan pada tahun 2004. Produk online perusahaan ini, pertama 
kali diluncurkan pada tahun 2005. Kemudian, Trivago mulai berekspansi 
ke Eropa pada tahun 2007, Amerika Utara dan Amerika Selatan pada 
tahun 2009 dan berikutnya di Asia Pasifik pada tahun 2013. Saat ini 
trivago beroperasi di lebih dari 52 negara di seluruh dunia. Pada tanggal 
21 Desember 2012, Expedia membeli saham mayoritas trivago dalam 
bentuk tunai dan saham gabungan senilai USD 546 juta.

 Saat ini situs trivago dapat membandingkan harga lebih dari 900.000 
hotel dari sekitar 250 situs booking seperti Expedia dan Booking.com. 
Pada saat konsumen memasukkan kata kunci pencarian (harga, lokasi, 
nama jasa, dsb), mesin pencari akan menyisir semua penawaran 
online dari website-website terdaftar untuk disajikan pada layar yang 
sama. Ketika konsumen mengklik penawaran yang muncul pada layar 
monitor, mereka akan diarahkan langsung ke website pemesanan untuk 
melengkapi proses reservasi. Trivago.com memberikan layanan ini secara 
gratis kepada konsumen namun Trivago.com mendapatkan keuntungan 
dengan basis pembayaran per-klik (Wikipedia.org).

6. Pembeli dapat bergabung di dalam suatu forum dalam internet dan 
berdiskusi (baca: elektronik Word of Mouth – eWOM) tentang suatu 
barang / jasa dengan pembeli lainnya secara mudah dan cepat. Shih 
dkk (2013) mengatakan bahwa perilaku afektif lebih berperan dalam 
menentukan keputusan pembelian pada forum eWOM dari pada perilaku 
kognitif. Kaskus.co.id adalah salah satu contoh forum itu. Pada website 
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ini konsumen dapat bergabung dengan suatu komunitas dalam suatu 

topik tertentu misalnya kesehatan, pemasaran, elektronik, fashion, 
berita, buku, game dan lain-lain. Konsumen dapat bertanya maupun 
memberikan pendapat terhadap suatu produk di forum itu. Ranking 
website ini cukup tinggi di Indonesia. Pada September 2017, rangking 
website ini mencapai ranking ke 13 top Indonesia dan di dunia berada 
pada rangking 235 top dunia (Alexa.com). 

7. Konsumen lebih sering melakukan “penelitian” sendiri terhadap produk 
yang akan dibeli. Ariadinata (2015) mengatakan bahwa dulu, promosi 
sebuah produk dikatakan sederhana karena tahapan seseorang 
terkena suatu stimulus sampai tertarik untuk membeli suatu produk 
hanya tiga tahap. Tahap pertama, mereka melihat referensi / iklan 
dari TV, billboard, radio, atau koran. Setelah mereka mengetahui, 
mereka datang ke toko untuk mencoba produk dan membeli. Setelah 
membeli, mereka pulang dan mencoba produk tersebut kembali. Hal ini 
disebut second moment of truth. Jika mereka menyukai produk tersebut, 
barulah mereka melakukan word of mouth. Pada era digital, tahap 
promosi sebuah produk telah berubah. Terdapat suatu tahap baru yaitu 
tahapan antara stimulus pertama dengan tahapan first moment of truth. 

Tahap itu disebut sebagai zero momenth of truth. Tahap ini menunjukkan 
bahwa ketika akan membeli, setiap orang tidak lagi hanya mengandalkan 
iklan. Namun, mereka terlebih dahulu melakukan survey atau penelitian 
terkait produk yang diinginkan. Biasanya mereka melakukan penelitian 
melalui search engine beberapa jam sebelum melakukan pembelian.

Perilaku Bisnis dalam Perekonomian 

Modern
Pada perekonomian modern saat ini, perilaku bisnis para produsen juga mau 

tidak mau mengikuti era digital. Bahkan, strategi pemasaran menggunakan 
teknologi digital menjadi suatu kontribusi terbesar pada bauran pemasaran. 

Suatu kasus pemasaran jasa pariwisata di Bali yang diteliti oleh Karta 
dkk (2017) menunjukkan perubahan atau pengalihan bauran pemasaran 
konvensional menjadi bauran pemasaran yang menggunakan teknologi digital. 
Sebelum era digital terjadi, bauran pemasaran untuk jasa perhotelan di Bali 
menggunakan sistem sales contract dan voucher. Sistem ini berjalan dengan 
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baik sampai suatu keadaan dimana jumlah penawaran kamar hotel melebihi 
kebutuhan wisatawan untuk kamar hotel. Nilai penjualan hotel menurun 
dan manajer-manajer hotel harus melakukan kreatifitas pemasaran agar 
tetap bertahan dalam bisnis perhotelan. Kemudian, digital teknologi mulai 
dikenal oleh para manajer hotel dan mereka mulai menggunakan teknologi 
ini sebagai pengembangan bauran pemasaran yang baru. Para manajer ini 
membuat website dan melakukan promosi di website traveling dan juga 

menggunakan media sosial sebagai media promosi dengan bersinergi. Pada 

saat ini, penggunakan teknologi digital untuk pemasaran hotel di Bali telah 
memberikan pemasukkan konsumen yang lebih besar dari pada sistem 
konvensional. 

Contoh lain adalah alibaba.com. Alibaba.com mengadakan festival belanja 
online setiap tahun di bulan November. Festival ini dianggap sebagai kampanye 
untuk promosi paling sukses dan terbesar sejak tahun 2009. Kegiatan (traffic) 
pengunjung yang membeli, berbagi dan berinteraksi selama festival ini sangat 
tinggi. Nilai perdagangan festival ini sungguh menakjubkan. Nilai perdagangan 
itu mencapai 120,7 miliar RMB dan mempunyai 1,04 transaksi dalam sehari 
di tahun 2016. Hasil penelitian Xu dkk (2017) menunjukkan bahwa partisipasi, 
interaksi dan kesenangan merupakan perilaku-perilaku konsumen yang 
secara bersama-sama menghasilkan sinergitas tinggi. Selain itu, pengaruh 
faktor sosial dan adanya insentif informasi yang tepat menjadikan festival ini 
bernilai ekonomi tinggi.

Penggunaan teknologi digital di atas terbukti meningkatkan pendapatan 
perusahaan dan membantu perusahaan keluar dari kesulitan penjualan. 
Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus melakukan perubahan-
perubahan untuk mengantisipasi perkembangan dunia internet. Perubahan-
perubahan perilaku tersebut secara lebih lengkap dapat diuraikan pada alenia 
berikut ini.

1. Perusahaan harus menyediakan fasilitas teknologi digital (internet) dan 
software pendukung (misalnya komputer, software design grafis, kamera 
digital, dll) untuk ikut bersaing di dalam pemasaran digital. Pada era 
sebelum teknologi digital, perusahaan hanya memerlukan komputer dan 
printer untuk mencetak berbagai surat dan penawaran untuk dibawa tim 
pemasar ke potensial konsumen. Pada era digital, proses mencetak dan 
membawa surat penawaran menjadi kurang praktis. Selain memerlukan 
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kertas dan tinta untuk mencetak, diperlukan lagi waktu, energi dan 
biaya bagi tim pemasar untuk mengirimkan surat penawaran tersebut. 
Namun pada era digital ini, surat penawaran dapat dikirim melalui 
email termasuk gambar-gambar dan brosur-brosur menarik lainnya. 
Pada website traveling, proses penjualan menjadi lebih sederhana lagi. 
Perusahaan hanya memberikan foto, daftar harga dan spesifikasi di layar 
monitor dan hal itu hanya dilakukan dari sebuah komputer saja. Oleh 
sebab itu, perusahaan wajib menyediakan fasilitas digital ini karena 
tanpa fasilitas ini, perusahaan tidak akan mampu terjun bersaing dalam 
era digital. 

2. Perusahaan juga mulai mendidik dan melatih SDM perusahaan untuk 
dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital ini. Perusahaan 
dapat mengirimkan SDM bagian pemasaran untuk mengikuti berbagai 
program training teknologi digital seperti misalnya training pengenalan 
dasar-dasar internet, training software pengolahan materi promosi, 
training strategi pemasaran di internet, dan berbagai jenis program 

training digital lainnya. Pada saat ini, generasi muda sudah cukup 
terbiasa dengan internet dan hal ini memudahkan perusahaan di dalam 
peningkatan kinerja SDM. Perusahaan tidak perlu lagi mengadakan / 
mengirimkan SDM untuk mengikuti training tentang dasar-dasar internet. 
Hanya topik-topik tertentu dan topik-topik khusus saja perusahaan 
mengirimkan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Perusahaan memanfaatkan suatu website sebagai sarana informasi 
dan saluran penjualan baru yang mampu menembus batasan geografi 
yang jauh dan sulit. Perusahaan tidak perlu lagi untuk mengirimkan 
tim pemasar untuk berpergian ke suatu kota atau negara dalam rangka 
melakukan program pemasaran. Budget dan energi untuk itu dapat 
dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Melihat kasus 
pariwisata Bali di atas maka manajer hotel tidak perlu mengirimkan 
tim pemasar ke Australia, Jepang, China dan Russia sebagai negara 
sumber wisatawan tertinggi untuk Bali, dalam rangka meningkatkan 
room occupation. Mereka cukup mempromosikan website mereka atau 
mengunggah program promosi mereka di website-website yang paling 
sering dilihat oleh masyarakat negara-negara tersebut. Hal ini sangat 
mudah dilakukan dan sangat praktis serta dapat dilakukan dari belakang 
layar komputer di kantor mereka. 
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 Toko buku Gramedia, merupakan toko buku yang berdiri tahun 1970 di 
Jakarta. Saat ini, toko ini sudah mempunyai 32 cabang di setiap propinsi 
dengan beberapa toko dan 2 cabang di luar negeri. Setelah era digital 
berkembang, toko ini memberikan layanan berupa website sehingga 
konsumen toko buku ini di pelosok tanah air dapat menjangkau dan 
menerima informasi buku-buku yang tersedia di toko ini dan toko-toko 
yang terdekat dengan konsumen berada. Melalui website ini, konsumen 
pencari buku dapat mengetahui berbagai buku yang mereka cari dan 
mendatangi toko terdekat untuk mendapatkan buku itu. 

 Kualitas website dan pelayanan yang diberikan perusahaan melalui 
website juga harus dijaga kualitasnya. Nasdeem dkk (2015) mengatakan 
bahwa konsumen yang berbelanja di Facebook dan website dengan 
kualitas baik mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepercayaan 
konsumen. 

4. Perusahaan mulai mengalihkan materi informasi produk dari brosur 
konvesional ke dalam website. Website ini juga menampung lebih 
banyak jenis produk berikut materi informasi yang terkait dengan 
produk tanpa adanya batasan. Perusahaan hanya memesan kapasitas 
website yang lebih besar saja jika materi yang dialihkan ke dalam 
website tersebut relatif banyak dan memerlukan memori server yang 
besar. Sebagai contoh adalah toko buku Gramedia yang membuka 
website gramedia.com. Toko ini, selain menjual berbagai jenis buku dan 
memberikan informasi mengenai buku itu, toko ini juga menjual berbagai 
macam produk alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, komputer, 
alat kesehatan dan peralatan musik di dalam websitenya. Semua 
produk juga dilengkapi dengan informasi terkait produk. Kita dapat 
membayangkan berapa banyak judul buku yang ada di dalam website itu 
beserta informasi terkait masing-masing buku. Kemudian berapa banyak 
jenis dan ragam alat-alat tulis, peralatan rumah tangga, komputer dan 
alat-alat kesehatan yang tertulis di dalam website itu. Sungguh suatu 
ruang pasar yang besar! Jika hal tersebut dituliskan dalam sebuah buku 
katalog, maka akan didapatkan suatu buku katalog yang sangat tebal 
dan membosankan bagi pembaca. 

5. Perusahaan dapat mengumpulkan dan melakukan riset pasar lebih 
banyak terhadap pasar, pelanggan, calon pelanggan dan pesaing. Melalui 
internet ini, perusahaan dapat menyebarkan kuisioner atau membentuk 
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forum diskusi serta mengumpulkan data primer lainnya. Perusahaan 
dapat mendapatkan hasil riset dengan biaya relatif murah dan mudah. 
Misalnya saja, perusahaan akan dengan mudah mendapatkan informasi 
produk jenis apa saja yang sering dibeli konsumen dan produk jenis apa 
saja yang sedikit pembelinya. Perusahaan juga akan dapat memperoleh 
informasi waktu dan tanggal yang biasanya dilakukan oleh konsumen 
untuk melakukan pembelian, jenis kelamin, umur konsumen, kesukaan & 
ketidak-sukaan konsumen dan mungkin tingkat pendapatan konsumen. 
Riset pasar dapat dilakukan dengan mengambil data dari website 
perusahaan maupun mengambil data dari perusahaan internet besar 
seperti Google. Pada website perusahaan, perusahaan akan memperoleh 
data seperti:

a. Jumlah pengunjung website baik harian, mingguan, bulanan atau 
tahunan;

b. Kategori produk apa saja yang sering dilihat oleh pengunjung 
website dan kategori produk yang jarang dilihat;

c. Produk-produk pada saja yang sering dibeli pengunjung; 

d. Rata-rata harga produk yang sering dibeli;

e. Informasi produk-produk yang kurang jelas bagi pengunjung (karena 
menimbulkan banyak pertanyaan dari pengunjung);

f. Bagi perusahaan yang menyediakan form data pengunjung 
atau mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran 
(registrasi) sebelum melakukan pembelian maka perusahaan akan 
mendapatkan data pribadi pengunjung seperti nama, umur, jenis 
kelamin, lokasi tempat tinggal, profesi, dan pendapatan. Informasi 
ini akan menjadikan perusahaan dapat melakukan strategi bauran 
pemasaran yang lebih sesuai dengan pribadi pengujung.

 Pada raksasa internet Google, terdapat informasi-informasi lain yang 
dapat digunakan perusahaan untuk melakukan riset pasar. Google 
dapat memberikan data demografi dan geografi yang lebih sesuai 
terhadap suatu produk yang akan pasarkan. Misalnya perusahaan 
ingin memasarkan sebuah traktor. Google dapat memberikan 
informasi terkait dengan traktor tersebut, antara lain:
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a. Kata kunci apa yang paling sering digunakan netters untuk 

mencari traktor. Selain itu, Google juga memberikan alternatif-
alternatif kata kunci lain terkait dengan pencarian traktor;

b. Negara mana saja atau propinsi mana saja yang sering mencari 
traktor di internet;

c. Di waktu kapan saja (bulan apa saja) netters biasanya melakukan 
pencarian traktor di internet;

d. Dan berbagai informasi data lain.

6. Komunikasi internal perusahaan beralih dari surat atau telepon atau 
interkom menjadi telekomunikasi digital. Karyawan dapat memanfaatkan 
email internal untuk bertanya atau meminta persetujuan atau hal 
lain secara cepat dengan fasilitas ini. Misalnya saja bagian pembelian 
meminta persetujuan spesifikasi produk yang akan dibeli kepada bagian 
pengguna produk di perusahaan. Bagian pembelian mengirimkan email 
kepada pengguna dengan lampiran spesifikasi produk dari vendor. 
Kemudian pengguna akan menerima email itu dengan cepat, membaca 
spesifikasi dan penawaran vendor serta memberikan jawaban kembali 
melalui email kepada bagian pembelian. Jangka waktu pengiriman dan 
pengembalian email relatif sangat cepat jika dibandingkan jika bagian 
pembelian mengantarkan surat penawaran ke bagian pengguna dan 
setelah mendapatkan jawaban, membawa kembali surat itu ke divisi 
pembelian kembali. 

7. Perusahaan menjadi lebih dapat melakukan komunikasi dua arah dengan 
pelanggan atau calon pelanggan serta para pemasok dan distributor. 
Para pelaku di dalam jaringan ini akan segera mendapatkan jawaban atas 
komunikasi yang dilemparkan kepada perusahaan. Pada masa sebelum 
era internet, perusahaan mempunyai jalur tata niaga yang panjang untuk 
menyampaikan produk kepada konsumen. Perusahaan mempunyai 
beberapa distributor dan sub distributor serta pada beberapa daerah 
diperlukan sub-sub distributor kecil untuk sampai ke toko yang dekat 
dengan konsumen. Rantai tata niaga yang panjang ini menyebabkan 
perusahaan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan konsumen. 
Informasi umpan balik dari konsumen akan bias karena melalui beberapa 
simpul tata niaga dan juga umpan balik itu memerlukan waktu yang lama 
untuk sampai ke perusahaan. Namun dalam era internet ini, perusahaan 
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dapat langsung berinteraksi dengan konsumen, berhadapan langsung 
dengan konsumen dan hanya memerlukan waktu yang singkat untuk 
menerima informasi umpan balik dari konsumen. 

8. Perusahaan mulai dapat langsung mengirimkan iklan, kupon, informasi 
produk kepada pelanggan atau calon pelanggannya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mengunggah materi-materi itu ke dalam website 
atau mengirimkan materi-materi itu sebagai lampiran di email. Pada 
penyedia jasa telepon selular Telkomsel.com dan Indosatooredoo.
com mengirimkan tagihan dan rincian percakapan bulanan kepada 
konsumen melalui email tiap bulan. Toko pakaian Metroindonesia.
com mengirimkan informasi produk pakaian terbaru dan event-event 
perusahaan juga melalui email. 

9. Perusahaan mengetahui berapa banyak pengunjung di situs web 
perusahaan dan juga jumlah kunjungan pengunjung. Berdasarkan ini, 
perusahaan dapat melakukan penyesuaian penawaran dan layanan sesuai 
dengan kebutuhan pengunjung. Perusahaan juga dapat membandingkan 
tingkat kunjungan ini dengan website kompetitor. Semakin tinggi tingkat 
kunjungan maka akan menaikan posisi tawar dari perusahaan terhadap 
kompetitor, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, perusahaan harus secara 
terus menerus memonitor tingkat kunjungan ini agar dapat menentukan 
posisi tawar yang sesuai dengan kondisi pasar.

10. Perusahaan meningkatkan kinerja logistik dan memperbesar volume 
operasional untuk menghemat biaya dan meningkatkan ketelitian serta 
kualitas pelayanan. Hal itu dapat dimungkinkan karena pengiriman dan 
penerimaan informasi pesanan, transaksi, pembayaran antar perusahaan, 
mitra bisnis dan pelanggan akan semakin cepat dengan adanya internet. 
Informasi tersebut dapat diterima penerima dalam waktu beberapa detik 
dan kemudian diolah untuk dilakukan proses administrasi selanjutnya. 
Efisiensi terjadi pada waktu dan biaya pengiriman sehingga kinerja 
perusahaan dapat menjadi lebih tinggi.

Wilson dan Makau (2017) mengadakan penelitian di Kenya dan menemukan 
beberapa kelemahan UMKM untuk menyesuaikan diri dengan era digital. 
Temuan itu menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM tidak mempunyai 
budget yang cukup untuk melakukan investasi di bidang teknologi internet 
(IT). Selain itu, UMKM tidak mampu pula untuk memperkerjakan SDM bidang 
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IT selain keterbatasan di dalam akses ke infrastruktur IT. Bahkan, beberapa 
UMKM tidak menyadari / mengetahui bahwa konsumen online memerlukan 
sistem pembayaran yang resmi dan terpercaya sehingga harus mendaftarkan 
website mereka untuk dapat memberikan pelayanan pembayaran kepada 
konsumen.

Proses Belanja Konsumen Daring
Proses belanja konsumen daring mencakup beberapa kegiatan. Kegiatan 
itu adalah pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta evaluasi 

produk yang dibeli. Beberapa literatur mengatakan bahwa sebelum proses 
pencarian, terdapat suatu kebutuhan yang dirasakan konsumen. Kebutuhan 
ini muncul karena terjadi suatu masalah atau konsumen merasakan suatu 
kebutuhan tertentu. Setelah konsumen merasakan suatu kebutuhan tersebut, 
maka proses selanjutnya adalah pencarian informasi. 

Pencarian berarti proses mencari dari suatu populasi produk yang dapat 
dilakukan pada mesin search engine. Pada populasi itu (hasil pencarian 
dari mesin pencari) terdapat produk-produk sejenis. Hal ini berarti bahwa 
terdapat produk lain yang mungkin ditemukan konsumen pada proses 
pencarian tersebut. Oleh sebab itu, produk pemasar harus mempunyai 
spesifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh produk sejenis sehingga pada saat 
terjadi proses pencarian, konsumen langsung menemukan produk pemasar. 
Proses pencarian ini juga dapat dilakukan melalui media konvensional seperti 
iklan, brosur, media massa dan pengalaman seseorang dalam penggunaan 

suatu produk.

Proses selanjutnya adalah pemilihan. Konsumen dapat memilih dengan 
melihat-lihat gambar dan spesifikasi yang terlihat di media digital baik itu 
website, fanspage, instagram dan lain sebagainya. Pilihan konsumen akan 
jatuh pada produk yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan 
daya beli konsumen. Pada media digital ini, konsumen dapat langsung 
berkomunikasi dengan penjual sehingga memudahkan konsumen memilih 
produk. Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui sarana komunikasi 

yang ada, misalnya email, chat, telepon via internet dan lain sebagainya. 

Pemilihan konsumen terhadap produk pada media digital ini sangat mudah 
bila dibandingkan pada media lain. Pada media digital ini, konsumen tidak 
perlu berpindah-pindah lokasi untuk memilih produk sejenis. Konsumen 
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cukup hanya melakukan klik pada suatu link dan secara otomatis dan cepat, 
konsumen sudah berpindah ke penyedia produk sejenis lain. 

Pada proses pemilihan ini, jika suatu produk mempunyai harga relatif murah 
sekali maka proses pemilihan akan berlangsung secara cepat. Sedangkan jika 
harga produk mahal sekali maka proses pemilihan akan berlangsung lama. 
Sebagai contoh adalah bumbu dapur. Jenis bahan makanan ini dijual juga 
secara online dan merupakan produk relatif berharga murah dan banyak 
ditemukan di berbagai daerah. Pada produk ini, konsumen tidak memerlukan 
waktu lama untuk memilih bahan ini untuk dibeli. Konsumen tidak perlu 
mencari referensi terlebih dahulu sebelum memilih bahan ini atau konsumen 
membanding-bandingkan dengan penjual bahan lain sebelum memilih 
bahan ini. Sebaliknya, jika suatu produk berharga mahal maka konsumen 
akan memerlukan waktu lama untuk memilih produk itu. Konsumen akan 
membandingkan dengan produk sejenis, mempertimbangkan kelebihan, 
keuntungan, kerugian dan kekurangan antar produk, mencari referensi ke 
berbagai sumber dan lain sebagainya sehingga konsumen mendapatkan 
informasi yang cukup untuk memilih. 

Pada media digital, proses pencarian informasi ini lebih mudah dilakukan 
dari pada pada media lain. Pada media digital, referensi-referensi, testimoni 
pelanggan, ulasan-ulasan komentator banyak ditemukan dan mudah sekali 
ditemukan. Ciri khas informasi ini adalah keterbukaan yang lebih luas karena 
setiap individu dapat memberikan referensi dari berbagai aspek baik itu 
aspek sederhana sampai dengan aspek teknis yang rumit. Chan dkk (2016) 
menyatakan bahwa ulasan-ulasan, diskusi-diskusi yang terjadi di dalam 
internet (eWOM) berhubungan kuat dan positif terhadap niat pembelian 
konsumen. Oleh sebab itu, perlu dicari sumber referensi yang baik dan 
berkualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian akibat salah informasi. 

Setelah mendapatkan bahan-bahan referensi maka konsumen akan 
melakukan evaluasi atau penelitian terhadap referensi-referensi tersebut. 
Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan produk untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen (spesifikasi produk), membandingkan kemampuan 
produk itu dengan kemampuan produk sejenis, melihat keuntungan dan 
kerugian suatu produk, kekuatan dan kelemahan produk, proses delivery dan 

membandingkan harga serta hal-hal lain yang diperlukan oleh konsumen. 
Hasil dari evaluasi ini adalah suatu keputusan untuk melakukan pembelian. 
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Proses selanjutnya adalah pembelian. Pada media konvensional, pembelian 
ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah motivasi 
konsumen untuk mencapai tujuan tertentu dengan produk tersebut; persepsi 
konsumen terhadap produk yang dibeli; dan sikap konsumen terhadap 
produk yaitu suka dan tidak suka. Pada media digital, faktor-faktor tersebut 
berpengaruh juga. 

Proses pembelian pada transaksi non digital, dilakukan dengan mengunjungi 

toko dan melakukan proses pembayaran. Pada pembelian di media digital, 
toko yang dikunjungi adalah website atau akun internet penjual produk. Pada 
website tersebut, konsumen memilih produk dan melakukan pembayaran 
dengan cara pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil maka 
toko akan mengirimkan barang melalui jasa kurir tertentu. 

Niat pembelian, sangat berhubungan dengan kemudahan dalam penggunaan 
media sosial oleh konsumen (Chan dkk, 2016). Oleh sebab itu, website 
toko online harus mudah digunakan, berguna dan menyenangkan untuk 
dapat bertahan dalam bisnis online. Pembelian pada media digital, dapat 
terjadi pada suatu toko (website) atau terjadi pada suatu super mall seperti 
tokopedia.com; belanja.com; bukalapak.com; dll. Pada super mall tersebut 
banyak penjual yang membuka toko seperti layaknya sebuah mall yang 
mempunyai banyak toko. Jika konsumen membeli pada suatu toko, pada 
umumnya produk yang dijual di toko tersebut hanya terdiri dari satu atau 
beberapa jenis produk. Namun jika konsumen membeli di super mall digital 
tersebut maka konsumen akan menemukan beraneka ragam produk baik 

produk kecil sampai besar maupun produk murah sampai mahal. 

Cheung et al. (2003) menyatakan faktor yang mempengaruhi konsumen 
dalam pengambilan keputusan pembelian secara daring dapat di golongkan 
dalam 2 kategori, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu karakteristik 
konsumen dan pengaruh lingkungan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah 
karakteristik produk atau layanan, karakteristik medium, dan karakteristik 
perantara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa demografi, sosial, 
ekonomi, budaya, faktor personal psikologis memiliki pengaruh besar pada 
perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Sementara faktor tersebut 
merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar (Harrell dan 
Frazier, 1999; Czinkota dan Kotabe; 2001; Solomon dan Stuart, 2003). 
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Niat pembelian juga dapat hilang dari konsumen. Jika tiba-tiba konsumen 
membaca diskusi yang bernada negatif terhadap produk yang akan dibeli, niat 
pembelian konsumen dapat hilang dengan cepat. Oleh sebab itu, pelayanan 
e-WOM oleh perusahaan dan juga monitoring dalam e-WOM perlu dilakukan 
secara terus-menerus.

Setelah melakukan pembelian, maka konsumen akan melakukan pembayaran. 
Terdapat beberapa cara pembayaran yang dapat dilakukan pada media 
digital ini. Salah satu cara pembayaran adalah transfer bank seperti biasa 
dilakukan pada media konvensional. Pada proses transfer ini, konsumen 
diwajibkan untuk membayar melalui mekanisme transfer baik dilakukan 
melalui teler bank maupun mesin ATM. Cara pembayaran lain adalah dengan 
menggunakan kartu kredit. Pembayaran dengan kartu kredit ini masih 
sangat aman sampai saat ini. Kode rahasia dan beberapa data penting yang 
dimasukkan ke dalam sistem pembayaran digital masih aman dan masih 
mampu dilindungi dari kejahatan digital. Selain praktis dan mudah, cara 
pembayaran kartu kredit ini juga hanya membutuhkan waktu singkat. Hanya 
diperlukan waktu beberapa detik saja maka pembayaran konsumen sudah 
disetujui sebagai suatu pembayaran yang sah baik oleh bank penerbit kartu 
kredit maupun oleh penjual. 

Cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada media 
digital adalah menggunakan deposit. Pada tokopedia.com, jika penjual 
melakukan penjualan dan menerima pembayaran,bila diinginkan, nilai 
pembayaran tersebut akan menambah saldo deposit yang ada. Saldo pada 
deposit ini dapat digunakan untuk melakukan pembelian di toko on line 

tersebut. 

Paypal adalah cara pembayaran digital yang dapat dilakukan selain cara 
pembayaran di atas. Cara ini tidak banyak dilakukan di Indonesia atau belum 
populer sehingga tidak banyak konsumen bertransaksi dengan cara ini. Cara 
ini lebih praktis daripada cara pembayaran kartu kredit karena Paypal sudah 
mencatat informasi data penting kartu kredit di dalam sistem Paypal. Selain 
itu, Paypal masih dianggap sebagai cara yang paling aman dalam transaksi 
pembayaran di dunia digital. 

Proses penggunaan produk tidak mempunyai perbedaan antara produk 
yang dibeli melalui media konvensional dengan produk yang dibeli melalui 
media digital. Perbedaan terjadi pada uji coba produk saja. Pada belanja 
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konvensional, konsumen dapat mencoba atau melihat produk di toko dan 
bahkan dapat memegang, menaiki dan meraba produk itu. Sedangkan pada 
belanja digital, konsumen tidak dapat melakukan hal-hal tersebut kecuali 
setelah barang diterima konsumen. 

Setelah produk diterima konsumen dan kemudian digunakan maka konsumen 
akan dapat merasakan manfaat dari produk tersebut. Manfaat tersebut dapat 
sesuai dengan kebutuhan konsumen, lebih besar dari kebutuhan dan dapat 
pula lebih kecil dari kebutuhan konsumen. Konsumen juga dapat mengetahui 
apakah produk tersebut berfungsi sesuai yang diharapkan konsumen. 

Setelah produk digunakan oleh konsumen maka konsumen dapat melakukan 
evaluasi produk. Evaluasi dapat dilakukan jika produk yang diterima sesuai 
dengan produk yang dipesan. Jika berbeda maka evaluasi tidak dapat 
dilakukan.

Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk. Suatu produk menggunakan 
berbagai macam bahan dan terdiri dari banyak bagian (komponen). Setiap 
bahan dan komponen masing-masing mempunyai kualitas tersendiri. Jika 
bahan dan komponen itu berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan 
konsumen maka konsumen akan merasa bahwa kebutuhannya terpenuhi. Hal 
terpenting dari evaluasi adalah tingkat kepuasan konsumen. Jika konsumen 
mempunyai tingkat kepuasan tinggi maka produk akan mempunyai nilai tinggi 
di mata konsumen. Sebaliknya, jika tingkat kepuasan konsumen rendah maka 
produk mempunyai nilai rendah di mata konsumen. 

Beberapa atribut lain selain kualitas produk yang menjadi bahan evaluasi 
konsumen antara lain adalah: ketajaman gambar, kecepatan, ukuran dan 
harga untuk kamera; lokasi, kebersihan, suasana dan harga untuk Hotel.

Hsu Meng-Hsiang dkk (2014) mengatakan bahwa kepuasan konsumen dan 
kualitas yang dirasakan konsumen dapat mendorong keinginan konsumen 
untuk membeli kembali. Kemudian, kepuasan dan kepercayaan terhadap 
kualitas dapat ditingkatkan melalui kepercayaan konsumen. Oleh sebab itu, 
pemasar harus membangun reputasi yang baik agar tingkat kepercayaan 
konsumen semakin tinggi. 

Pada beberapa toko di media digital, terdapat menu yang dapat memberikan 
informasi tentang kepuasan konsumen. Biasanya di media digital menyediakan 
5 bintang (rating). Semakin banyak bintang yang diberikan, maka tingkat 
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kepuasan semakin tinggi. Informasi ini penting bagi penjual dan juga sebagai 
promosi kepada konsumen lain karena biasanya hasil tingkat kepuasan ini 
dapat dilihat oleh konsumen lain secara langsung. Park & Nicolau (2015) 
mengatakan bahwa rating positif dan negatif lebih bermanfaat dan lebih 
disukai dari pada rating yang netral. Hasil penelitian ini dilakukan pada 5.090 
ulasan terhadap 45 restoran di London dan New York. Hal itu disebabkan 
karena dengan pemberian rating positif atau negatif, toko online maupun 
konsumen dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi terhadap produk dari 
pada rating netral.

Pada media digital yang memberikan jasa, seperti transportasi online, selain 

menu kepuasan konsumen, juga terdapat menu tips. Tips adalah sejumlah 
uang yang diberikan oleh konsumen kepada pemberi jasa diluar biaya jasa 
yang merupakan apresiasi konsumen terhadap pemberi jasa. Besaran tips 
dalam menu berbeda-beda. Semakin tinggi tips yang diberikan konsumen 
maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. 

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau pemasar pada 
proses pasca pembelian ini adalah perilaku konsumen terhadap produk 
pasca pembelian. Tindakan konsumen seperti pembuangan produk atau 
pengrusakan produk pasca pembelian harus mendapatkan perhatian yang 
serius dari perusahaan. Hal tersebut terkait dengan isu pencemaran lingkungan 
dan dampak negatif produk terhadap lingkungan yang dikhawatirkan menjadi 
bumerang negatif bagi perusahaan.
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Gambar 5. Proses Belanja Konsumen

Kebiasaan Perilaku Belanja Konsumen
Perkembangan teknologi telah sangat memudahkan konsumen dalam 
melakukan pembelian. Perkembangan terknologi tersebut juga telah mampu 
mengubah perilaku konsumen berbelanja. Saat ini, dengan penggunaan 
teknologi, konsumen tidak perlu lagi untuk pergi ke pasar atau mall atau 
toko tertentu untuk membeli produk. Konsumen tidak perlu lagi menghadapi 
kemacetan lalu lintas dan berpanas-panas di jalan dengan memanfaatkan 
teknologi tersebut. Perilaku membeli konsumen telah benar-benar berubah 
akibat perkembangan teknologi tersebut!

Perubahan perilaku tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan (budaya) 
masyarakat modern. Hampir setiap orang di Indonesia saat ini mempunyai 
ponsel pintar. Ponsel tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan 
termasuk melakukan pembelian produk atau jasa tertentu. Melalui ponsel 
itu, konsumen dapat membeli produk dan jasa apa saja sesuai kebutuhan 
dan kemampuan. 

Selain itu, ada tablet yang mempunyai fungsi yang sama dengan ponsel 
pintar. Constantinides dkk (2018) mengatakan bahwa perilaku konsumen di 
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dalam menggunakan perangkat ponsel pintar dengan menggunakan tablet 

adalah berbeda walaupun kedua perangkat cerdas tersebut menggunakan 
layar sentuh. 

Perlu diingat bahwa ponsel pintar itu memerlukan koneksi internet. Koneksi 
internet ini diperlukan untuk dapat terhubungan dengan jaringan internet 
yang berisi aneka macam produk. Jadi, koneksi internet sudah menjadi 
suatu kebutuhan konsumen yang harus selalu tersedia jika konsumen ingin 
berbelanja.

Dengan media digital yang tersedia saat ini, konsumen terbiasa untuk 
membeli produk dan jasa dari lokasi dimana konsumen berada. Konsumen 

dapat membeli dari rumah, kantor, stasiun kereta, pinggir jalan bahkan 
dari pasar sekalipun. Bantuan ponsel di atas telah membuat konsumen 
mempunyai tempat yang tanpa batasan selama jaringan internet tersedia. 
Konsumen menjadi tidak dibatasi oleh lokasi konsumen berada. 

Sebelum ponsel pintar berkembang, komputer desktop dan laptop banyak 
digunakan konsumen untuk berbelanja. Saat ini, kedua jenis komputer 

tersebut masih juga digunakan untuk berbelanja namun karena kurang 
praktis dibawa kemana-mana, kedua komputer tersebut mulai berkurang 
digunakan untuk berbelanja. Ada juga beberapa konsumen yang lebih 
nyaman menggunakan komputer jenis ini. Beberapa alasan konsumen ini 
adalah luas layar dan ukuran besar huruf sehingga konsumen lebih nyaman 
dan mudah dalam melihat layar dibandingkan dengan layar ponsel yang 
relatif lebih kecil. 

Kebiasaan konsumen di atas, saat ini juga mendorong perkembangan jasa 

kurir. Pada masa lalu, kurir tidak dibutuhkan untuk mengantar barang 
belanjaan dengan ukuran relatif kecil. Pada ukuran produk itu, konsumen dapat 
membawa sendiri dari toko ke rumah. Namun pada masa kini, konsumen yang 
membeli melalui media digital akan menerima produk di tempat konsumen 

inginkan dengan jasa kurir. Produk-produk dengan ukuran kecil sekalipun, 
misalnya sebesar bros atau kalung wanita, akan dikirim melalui jasa kurir. 
Kondisi inilah yang membuat jumlah dan pertumbuhan perusahaan jasa 
kurir semakin tinggi. Pada tahun 2018, diperkirakan pertumbuhan industri 
jasa kurir mencapai 14,7%.Harga jasa yang dibebankan kepada konsumen 
oleh perusahaan jasa kurir, juga semakin efisien karena jumlah produk yang 
dikirim semakin banyak per satuan alat transportasi. 



77BAB 4  PERILAKU KONSUMEN PADA PEMBELIAN DARING

Tidak hanya itu, pertumbuhan perusahaan jasa kurir juga membuat penyedia 
sarana transportasi berkembang. Penjualan kendaraan roda 2, mobil box 

dan truk meningkat. Bengkel servise dan penyedia spare part kendaraan 

juga meningkat pesat. Kebutuhan montir juga meningkat dan otomatis 
meningkatkan bursa lapangan kerja. 

Jenis Pembelian Konsumen
Berdasarkan perilaku pembelian konsumen, pembelian konsumen terhadap 
suatu produk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pembelian 
konsumen tersebut adalah: 

a. Pembelian yang kompleks. Konsumen ini harus melewati beberapa 
tahapan sebelum memberikan keputusan. Tahapan itu adalah 
mengembangkan keyakinan terhadap produk; membangun sikap 
terhadap produk; dan membuat keputusan pembelian yang cermat. 
Konsumen jenis ini sangat menyadari adanya perbedaan yang besar antar 
merk dan biasanya terjadi pada produk-produk mahal, jarang dibeli, 
berisiko tinggi, dan biasanya mampu menjadi ekpresi diri konsumen. 
Misalnya pembelian mobil.

b. Pembelian yang mengurangi ketidaknyamanan. Adakalanya, seorang 
konsumen membeli suatu produk dengan sebuah keputusan yang 
kompleks. Namun setelah menggunakan produk itu, konsumen itu 
merasa tidak nyaman atau mendengar informasi produk lain yang lebih 
nyaman. Dalam hal ini, konsumen merasa ketidaknyamanan setelah 
suatu produk dibeli.

c. Pembelian karena kebiasaan. Setiap individu pasti punya kebiasaan di 
dalam melakukan pembelian. Ada individu yang terbiasa melakukan 
pembelian di pasar tradisional, pasar modern maupun pasar online. Ada 

juga individu yang suka melakukan pembelian di negara lain daripada di 
dalam negeri. Sementara ada juga individu yang terbiasa membeli dalam 
jumlah banyak untuk keperluan sebulan dan ada yang terbiasa membeli 
dalam jumlah sedikit-sedikit sesuai keperluan.

d. Pembelian untuk mencari variasi. Adakalahnya pembeli membeli produk 
yang sama dari berbagai merk. Hal ini dilakukan untuk mencari rasa lain 
atau hal-hal lain yang berbeda dari produk pertama. Biasanya kebiasaan 
ini terjadi pada konsumen yang berpendapatan menengah ke atas. 
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Perilaku Rasional dan Irrasional
Berdasarkan cara berpikir konsumen maka perilaku konsumen dalam 
pembelian dapat dibagi menjadi perilaku rasional dan perilaku irrasional. 

Pada media digital, perilaku rasional konsumen akan mendorong konsumen 

untuk membeli produk berdasarkan kebutuhan dan produk tersebut akan 
memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Mutu produk akan lebih 
terjamin dan harga barang yang dipilih konsumen rasional adalah sesuai 
kemampuan keuangan konsumen. 

Sedangkan konsumen irrasional, biasanya lebih cepat tertarik pada iklan atau 
promosi menarik. Konsumen ini juga lebih memilih produk-produk terkenal 
dan sangat menjaga gengsi (prestise) dirinya. Penampilan media digital 
yang glamour, menarik dan banyak promosi mendorong perilaku konsumen 
irrasional ini. Tampilan gambar pada ponsel atau komputer yang bagus-bagus 
dan menarik mendorong konsumen untuk berbelanja. Hal tersebut juga 

ditambah dengan kemampuan media digital untuk memunculkan animasi 
iklan dan video dengan dengan suara dan tampilan lebih bervariasi dan lebih 
menarik konsumen. 

Faktor-faktor Berpengaruh terhadap 

Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen pada media digital juga dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu perilaku. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pada media digital 
adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

 Faktor sosial terdiri dari beberapa sub faktor yaitu:

a. Kelompok Masyarakat (kecil & besar). Kelompok masyarakat 
ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok 
masyarakat kecil dan kelompok masyarakat besar. Kelompok 
masyarakat kecil ini antara lain adalah keluarga, teman-teman 
kantor, kelompok arisan, rukun tetangga dan lain sebagainya. 
Sedangkan kelompok masyarakat besar antara lain adalah organisasi 
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sosial, organisasi keagamaan, organisasi kesenian, komunitas 

hobi tertentu dan berbagai organisasi-organisasi lain. Kelompok 
masyarakat yang berhubungan dengan teknologi akan cenderung 
sangat mempengaruhi konsumen dalam penggunaan media digital 
untuk berbelanja. Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak 
berhubungan dengan teknologi cenderung kurang berpengaruh 
pada pembelian digital.

b. Anggota keluarga. Pada era sebelum media digital, sumber 

informasi datang dari kepala keluarga atau ibu rumah tangga 
kepada anggota keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh kepala 
rumah tangga / ibu rumah tangga sering berinteraksi dengan dunia 
di luar rumah tangga. Namun dengan berkembangnya teknologi dan 
penggunaan ponsel pintar sampai kepada setiap anggota keluarga 
maka perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh anak. Saat ini 
ada kecenderungan bahwa penentu pemilihan makanan fastfood 
di dalam rumah tangga adalah anak. Orang tua akan cenderung 
mengikuti keinginan anak untuk makan di suatu restauran fastfood 
tertentu.

2. Faktor Personal

 Faktor personal yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen di media 
digital adalah:

a. Ekonomi. Konsumen yang mempunyai taraf hidup lebih tinggi 
cenderung untuk menggunakan media digital lebih sering dari pada 
konsumen yang mempunyai taraf hidup lebih rendah. Penggunaan 
media digital yang lebih sering menuntut pembiayaan yang lebih 
mahal. Oleh sebab itu, konsumen yang mempunyai taraf hidup 
rendah, cenderung untuk mempunyai budget rendah dalam 
pembiayaan sarana media digital. Selain itu, pada daerah-daerah 
dengan nilai inflasi tinggi, penggunaan media digital lebih tinggi dari 
pada daerah-daerah dengan nilai inflasi rendah. Hal tersebut terkait 
dengan laju perputaran uang dan barang. Pada daerah-daerah 
berinflasi tinggi, perputaran uang dan barang lebih cepat dari pada 
daerah berinflasi rendah. Perputaran barang tersebut termasuk 
transaksi jual beli ponsel pintar dan perangkat untuk mengakses 

media digital.
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b. Gaya hidup. Gaya hidup akan sangat berpengaruh pada perilaku 
konsumen media digital. Pada konsumen yang selalu menggunakan 
perangkat teknologi dan terhubung ke jaringan internet maka 
konsumen ini akan selalu berinteraksi dengan media digital. 

Pergaulan dengan sesama pengguna perangkat teknologi tersebut 

akan menambah loyalitas konsumen terhadap media digital.

c. Kepribadian. Konsumen yang mempunyai kepribadian suka bergaul 
dan berhubungan dengan banyak orang (sosialita), biasanya 
menggunakan perangkat digital untuk memperlancar kekuatan 
hubungan pergaulan itu. Pribadi yang suka berbelanja juga akan 
menggunakan perangkat digital tersebut. Nadeem dkk (2015) 
mengatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh 
pemasar di toko online lebih memberikan pengaruh yang lebih kuat 
pada wanita dari pada pria. 

 Fang dkk (2016) mengatakan bahwa e-service quality mempunyai 
peranan paling besar terhadap nilai yang dirasakan konsumen. 
Faktor kedua dan ketiga yang berperan besar pada nilai tersebut 
adalah kualitas produk dan pengorbanan yang diberikan konsumen. 
Namun ketiga faktor tersebut tidak konsisten antara pria dan wanita. 
Hal lain yang disampaikan Fang dkk ini adalah pria lebih fokus pada 
e-service quality dari pada wanita namun wanita lebih memberikan 
perhatian pada kualitas produk. 

d. Umur. Gejala unik tentang perangkat digital untuk mengakses 
media digital ini adalah semua golongan umur dapat menggunakan 
perangkat teknologi tersebut. Perbedaan terjadi pada aplikasi-
aplikasi yang digunakan oleh golongan umur tersebut. Pada usia 
anak-anak, aplikasi yang biasa digunakan adalah aplikasi game. 
Pada usia remaja, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi sosialita 
sedangkan pada usia dewasa, selain aplikasi sosialita, aplikasi yang 
digunakan adalah aplikasi untuk keperluan pekerjaan atau aplikasi-
aplikasi tertentu untuk dunia usaha. 

 Hasil penelitian Liana & Yen (2014) menunjukkan bahwa usia tua 
mengalami kesulitan di dalam menggunakan teknologi internet 

untuk belanja di toko online. Generasi usia tua mempunyai harapan 
tampilan dan pengaruh sosial yang berbeda dengan generasi muda. 
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Dengan demikian, pada generasi usia tua terdapat hambatan yang 
lebih kuat dalam hal nilai-nilai, resiko dan tradisi. Pada generasi usia 
tua ini, perbedaan gender tidak mempunyai pengaruh yang berbeda 
terhadap penggunaan internet untuk berbelanja. 

 Fang dkk (2016) mengatakan pembeli usia muda lebih memberikan 
perhatian pada e-service quality dari pada pembeli usia lebih tua. 
Sedangkan usia tua lebih memberikan perhatian pada kualitas 
produk.

e. Jenis Pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang menuntut hubungan 
dengan orang banyak atau relasi-relasi bisnis akan banyak 
mempengaruhi perilaku konsumen untuk memanfaatkan media 
digital. Konsumen yang berada di posisi atau divisi pemasaran atau 
humas akan sangat membutuhkan media digital untuk mendukung 
pekerjaan. Sedangkan konsumen yang bekerja hanya di belakang 
meja, kurang membutuhkan media digital untuk mendukung 
pekerjaan. 

3. Faktor Kebudayaan

 Faktor kebudayaan ini juga berpengaruh pada perilaku konsumen media 
digital. Beberapa faktor tersebut adalah:

a. Kebudayaan. Pada masyarakat kurang modern, perilaku penggunaan 
perangkat teknologi tidak banyak dilakukan. Masyarakat yang 
tinggal di desa-desa jauh di pedalaman, sedikit sekali yang 
berperilaku pengguna perangkat teknologi. Mereka masih sangat 
sederhana di dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Namun pada 
masyarakat modern, hampir tidak ditemukan konsumen yang tidak 
menggunakan perangkat teknologi digital itu. Penggunaan alat 

komunikasi digital sudah menjadi suatu budaya saat ini. Hampir di 
semua tempat dapat ditemui orang yang sedang asik dengan alat 
digital tersebut. Bahkan pada acara-acara keluarga atau arisan, 
pemakaian alat tersebut terlihat lebih intensif dari pada komunikasi 
verbal di antara sesama peserta.

b. Kelas sosial. Pada kebudayaan tradisional masih banyak ditemukan 
kelas sosial. Suatu kelompok masyarakat mempunyai kedudukan 
lebih tinggi dari kelompok masyarakat lain. Pada umumnya, 
kelompok berkedudukan lebih tinggi akan lebih terbuka di dalam 
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interaksi dengan media sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
perangkat teknologi itu menunjukan kelas sosial konsumen. Selain 

kelompok masyarakat dalam kebudayaan itu, kelas sosial dapat 
pula merupakan suatu tingkat jabatan dalam organisasi. Kelompok 
konsumen dengan jabatan direktur akan mempunyai perilaku 
tersendiri terhadap media digital dari pada kelompok konsumen 
dengan jabatan staf atau supervisor. 

Perilaku Konsumen bagi Strategi 

Penjualan
Perilaku konsumen pada media digital sangat penting diketahui dan dikenal 
oleh manager pemasaran. Pengetahuan tentang ini dapat memberikan 
kesempatan bagi manager pemasaran untuk menempatkan produk dan 

berbagai materi promosi dalam mengantisipasi perilaku konsumen tersebut. 
Perilaku konsumen yang sering membuka website toko online, mendorong 

manager pemasaran untuk membuka outlet di toko online atau memasang 

iklan di toko tersebut. Perilaku konsumen yang suka membuka media sosial, 
juga mendorong manager pemasaran untuk membuat akun dan memasang 

iklan di media sosial tersebut. Perilaku konsumen yang lebih suka membayar 
dengan kartu kredit, juga akan mendorong manager perusahaan untuk 
membuat fasilitas pembayaran dengan kartu kredit. Demikian seterusnya 
sehingga semua perilaku konsumen mendapatkan perhatian dan persiapan 
yang baik dari perusahaan. 

Perilaku konsumen mempunyai trend. Trend selalu berubah-ubah seiring 
dengan perkembangan teknologi gital dan waktu. Pada awal perkembangan 
internet, trend pemasaran dilakukan dengan membuat website atau blog. 
Namun pada saat ini, trend pemasaran sudah merambah ke berbagai aplikasi-
aplikasi lain seperti aplikasi media sosial dan aplikasi-aplikasi berbasis sistem 
android. Pada beberapa tahun mendatang, dapat dipastikan akan terdapat 
aplikasi-aplikasi atau teknologi baru yang berkembang dan digunakan 
masyarakat luas. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan tindakan 
antisipasi terhadap trend perilaku konsumen tersebut dan mengadopsi 
dalam strategi pemasaran. 
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Godey dkk (2016) menganalisa strategi pemasaran terhadap merek-merek 
terkenal di media sosial. Penelitian ini menggunakan 5 merek mewah 
yaitu Burberry, Dior, Gucci, Hermès, dan Louis Vuitton. Berdasarkan survei 
terhadap 845 konsumen merek-merek tersebut di beberapa negara (Cina, 
Perancis, India, dan Italia), ternyata terdapat hubungan yang kuat antara 
pemasaran melalui media sosial terhadap preferensi merk, harga premium 
dan loyalitas konsumen. Pengaruh yang kuat juga terjadi pada ekuitas merek 
yaitu kesadaran merek dan citra merek. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perusahaan harus merancang pemasaran melalui media sosial dengan 
baik jika ingin memasarkan produk kepada konsumen dengan perilaku suka 

terhadap merk tertentu dan harga yang premium sehingga terbentuk citra 
merk pada benak konsumen yang akan menjadi setia pada produk (loyalitas 
konsumen). 

Pembelian oleh Perusahaan
Pembelian produk tidak hanya dilakukan oleh konsumen atau rumah 
tangga. Perusahaan atau organisasi juga dapat melakukan pembelian. Oleh 
sebab itu, pembelian oleh perusahaan akan berbeda dengan pembelian 
oleh konsumen. Perbedaan-perbedaan antara pembelian perusahaan dan 
pembelian konsumen antara lain adalah:

• Jumlah pelanggan yang membeli produk ditawarkan. Pada pembelian 
oleh perusahaan, jumlah pelanggan jauh lebih sedikit dari pada 
pembelian oleh konsumen. 

• Variasi produk yang dibeli oleh perusahaan biasanya sangat banyak dan 
beragam pula. Perusahaan pesawat terbang pada umumnya membeli 
banyak sekali komponen pesawat dan dalam jumlah yang besar pula. 

• Hubungan antara pemasok dengan perusahaan sangat erat dari pada 
hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Hal ini disebabkan 
karena pelanggan yang sedikit sehingga pemasok harus lebih 
menyesuaikan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini terjadi hubungan 
yang erat antara perusahaan dan pemasoknya.

• Para pembeli perusahaan berada pada suatu lokasi yang sama atau suatu 
kawasan yang sama. Biasanya lokasi perusahaan berada pada kawasan 
industri atau kawasan perkantoran saja. Sedangkan lokasi konsumen 
lebih tersebar di berbagai daerah.
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• Permintaan produk baru dari pembeli perusahaan merupakan produk 
turunan dari produk yang ada. Misalnya perkembangan permintaan 
kendaraan minibus mendorong untuk munculnya produk turunan baja 
batangan ringan.

• Permintaan tidak elastis. Artinya perubahan harga suatu produk tidak 
akan menyebabkan perubahan permintaan yang berarti. Misalnya, 
perusahaan sepatu tidak akan membeli kulit sepatu lebih banyak jika 
harga turun.

• Permintaan cenderung lebih berfluktuasi. Permintaan barang dari 
pembelian perusahaan biasanya tergantung pada proyek atau pesanan 
yang datang dari pembeli pada rantai tata niaga berikutnya. Jika 
perusahaan yang melakukan pembelian itu tidak mendapatkan pesanan 
maka otomatis pembelian akan tidak ada juga.

• Pembelian perusahaan dilakukan secara profesional. Hal ini tentu 
saja sangat penting karena kesalahan sedikit di dalam pembelian 
akan menyebabkan kerugian besar atas biaya yang dikeluarkan untuk 
pembelian dalam volume besar.

• Keterlibatan SDM dalam perusahaan semakin banyak. Pembelian 
perusahaan akan melibatkan banyak SDMnya untuk memutuskan suatu 
pembelian barang. Hal itu terkait dengan variasi, spesifikasi dan jumlah 
yang banyak. Pada sisi lain, pemasok juga mengerahkan banyak tenaga 
penjual dan tim penjual yang terlatih untuk bernegosiasi dengan SDM 
perusahaan.

• Perusahaan lebih suka membeli langsung dari produsen tanpa melalui 
perantara terutama untuk produk yang rumit dan mahal.

• Ada kalanya terjadi proses imbal balik pada pembelian oleh perusahaan. 
Misalnya perusahaan kimia menjual bahan kimia ke pabrik kertas dan 
pabrik kertas menjual kertas ke pabrik kimia.

• Perusahaan lebih memilih untuk melakukan leasing peralatan-
peralatan berat dari pada membeli untuk menggunakannya. Beberapa 
pertimbangan yang dilakukan perusahaan adalah menghemat uang 
cash, penggunaan produk yang tidak lama, pemeliharaan produk / alat 
yang sulit dilakukan perusahaan dan dapat mengurangi biaya pajak 
penghasilan perusahaan. 
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Lee (2002) juga menyatakan bahwa perusahaan daring harus benar-benar 
memahami kebutuhan dan perilaku konsumennya. Namun banyak peneliti 
tidak melihat perbedaan mendasar antara perilaku pembelian tradisional 
dan secara daring seperti disampaikan Liebermann dan Stashevsky (2002); 
McKnight et al. (2002); Suh dan Han (2002); dan Liang & Lai (2002). 

Peran-peran Pengambil Keputusan 

Pembelian Perusahaan
Di dalam suatu perusahaan / lembaga terdapat banyak SDM yang berperan 
dalam pengambilan keputusan pembelian. Pada perusahaan kecil, tidak 
banyak SDM yang berperan dalam hal itu. Biasanya hanya dilakukan oleh 
bagian yang membutuhkan dan bagian pembelian saja. Namun dalam sebuah 
perusahaan besar, SDM-SDM yang berperan dapat dikelompokkan sbb:

a. Pencetus. SDM ini dapat merupakan orang yang membutuhkan produk 
atau dapat juga orang lain dalam perusahaan.

b. Pemakai. SDM ini adalah orang yang menggunakan produk yang dibeli.

c. Pemberi Pengaruh (influencers). SDM ini tidak terlalu berhubungan 
dengan SDM yang menggunakan produk namun dapat memberikan 
pengaruh / saran / pertimbangan kepada SDM pemakai dalam pembelian 
suatu produk.

d. Pengambil Keputusan (Decider). SDM ini memberikan keputusan 
terhadap spesifikasi produk dan pemasok.

e. Pemberi Persetujuan (Approvers). SDM ini memberikan persetujuan 
terhadap pembelian suatu produk.

f. Pembeli (Buyers). SDM ini berperan di dalam pembelian produk. Dia 
juga berperan dalam membuat spesifikasi produk dan memilih serta 
bernegosiasi dengan pemasok.

g. Penghalang (Gatekeepers). SDM ini biasanya menjadi penghalang bagi 
sales untuk bertemu dengan SDM yang berperan dalam pembelian. SDM 
tersebut antara lain adalah satpam, penerima tamu, sekretaris dan lain 
sebagainya.
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Penyesuaian Perusahaan terhadap 

Perubahan Pasar Digital
Saat ini, pasar berubah secara cepat. Hal ini disebabkan oleh kekuatan 
perkembangan teknologi, globalisasi dan deregulasi. Untuk menyesuaikan 
dengan perubahan yang cepat tersebut, perusahaan-perusahaan melakukan 
tindakan-tindakan penyesuaian antara lain:

• Melakukan rekayasa ulang (re-engineering) yaitu mengubah fungsi 
utama suatu departemen / divisi menjadi suatu divisi yang berdasarkan 
suatu proses penting dan setiap proses dikelola oleh suatu tim multi 
disiplin;

• Mengalihkan sumber daya dari dalam ke sumber daya yang berasal dari 
luar. Hal ini dilakukan untuk memperkecil aset dan cenderung menjadi 
perusahaan virtual namun mempunyai ROI yang lebih tinggi. Perolehan 
sumber daya tersebut dengan memperhitungkan harga yang lebih murah 
dan kualitas yang lebih baik;

• Membuat perdagangan e-commerce yaitu menyediakan website bagi 
pembeli untuk melihat, menyimak, membaca spesifikasi, berbelanja, 
memesan dan membayar melalui jaringan internet. Hal ini akan 
mengurangi outlet dan tentu saja tenaga kerja beserta fasilitas-fasilitas 
pendukungnya;

 Hasan (2016) memberikan hasil penelitian tentang kinerja website 
yang kurang disukai konsumen. Website yang kurang disukai konsumen 
dikatakan terkena iritasi (rasa tidak senang, tidak nyaman dan marah). 
Hal itu disebabkan oleh 3 faktor rancangan website yaitu rancangan 
visual, rancangan navigasi dan rancangan informasi yang diberikan. 

• Melakukan akuisisi perusahaan digital untuk membantu perluasan bisnis 
perusahaan. Kompas Gramedia merupakan sebuah perusahaan media 
masa yang berdiri sejak tahun 1963. Pada awal berdirinya, perusahaan 
ini menerbitkan sebuah majalah bernama Intisari. Sejak tahun  1980an, 
perusahaan ini mulai berkembang pesat dengan mendirikan berbagai anak 
perusahaan yang meliputi toko buku Gramedia, percetakan, penerbitan, 
radio, hotel, lembaga pendidikan, bentara budaya, penyelenggara 
acara, stasiun televisi, dan universitas. Sejak berkembangnya era digital 
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media, toko buku Gramedia telah ikut membuat website gramedia.com 
sebagai salah satu strategi bauran pemasaran buku-buku. Untuk lebih 
memberikan kemudahan dan akses yang lebih baik kepada konsumen 
mendapatkan buku bacaan, toko ini melakukan akuisisi sebuah aplikasi 
yang mempunyai platform e-book dan e-magazine bernama Scopp 
di tahun 2016. Sebenarnya, Gramedia sudah sejak tahun 2013 sudah 
bekerjasama dengan Scoop, namun baru diakuisisi pada tahun 2016. 
Scoop merupakan hasil produksi dari sebuah perusahaan Indonesia 
namun terdaftar sebagai sebuah perusahaan di Singapura. Aplikasi ini 
dapat digunakan pada perangkat iOS, Android dan Window Phone. 
Dengan aplikasi ini, konsumen dapat mengunduh berbagai konten 
digital seperti majalah, surat kabar dan buku dari gadget dengan mudah 
(Anonim, 2016). 

• Membentuk aliansi yaitu jaringan perdagangan dengan mitra usaha dan 
tidak berusaha untuk maju sendiri. Seperti kasus gramedia.com yang 
beraliasi dengan aplikasi Scoop di tahun 2013 sebelum gramedia.com 
melakukan akuisis aplikasi ini di tahun 2016. Pada aliansi ini, gramedia.
com mendapatkan kemajuan di dalam menjual buku dan majalah 
sedangkan Scoop menerima jasa yang lebih besar atas jumlah unduhan 
buku dan majalan di gramedia.com. 

 Tokopedia.com, Bukalapak.com dan banyak website jual beli produk 
beraliansi dengan perusahaan jasa pengiriman baik secara kontrak 
maupun tanpa kontrak. Untuk website jual beli dengan transaksi besar, 
biasanya pengelola website akan melakukan kontrak jasa pengiriman 
dengan perusahaan jasa pengiriman. Kontrak ini akan memberikan suatu 
volume pengiriman yang besar dan dapat memberikan efisiensi biaya 
pengiriman yang lebih murah. Namun untuk pengelola website jual beli 
dengan jumlah transaksi kecil seperti blog individu atau website UMKM 
maka mereka menggunakan jasa pengiriman dengan biaya kirim sesuai 
standar perusahaan jasa pengiriman untuk pengiriman retail. Tentu saja 
biaya kirim akan dibebankan kepada konsumen dengan persetujuan 
konsumen. 

• Menggunakan pihak lain sebagai tolok ukur. Perusahaan akan menjadikan 
perusahaan kelas dunia sebagai ukuran dan menerapkan pratek bisnis 
terbaik;
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• Mengalihkan pemasok-pemasok yang ada menjadi mitra kerja yang 
handal;

• Mengubah operasional lokal menjadi operasi lokal dan global;

• Mendesentralisasi kewenangan pemasaran pada level setempat untuk 
menciptakan kewirausahaan lokal.

• Terus-menerus menghasilkan perbedaan (diferensiasi) produk. 
Hermawan Kertajaya (2017) dalam Afriyadi (2017) mengatakan, “kunci 
memenangkan persaingan adalah dengan terus-menerus memunculkan 
atau menciptakan perbedaan (diferensiasi). Perkembangan era digital 
memicu persaingan yang ketat di dunia perdagangan elektronik. Produk 
antar produsen dapat menghasilkan barang dengan jenis yang tak jauh 
berbeda. Jika produsen tidak dapat bertahan dalam persaingan digital 
maka produsen akan gugur di medan persaingan saat ini.”

Untuk UMKM, Dung dan Tam (2017) dalam penelitian mereka yang berjudul 
“Factors Influencing Online Marketing Development Of Small And Medium 
Enterprises In Dong Nai Province” mengatakan bahwa untuk menyesuaikan 
UMKM dengan perkembangan dunia digital maka UMKM harus melakukan 
hal-hal berikut ini:

a. SDM UMKM tidak boleh berhenti untuk belajar, melatih keahlian mereka 
setiap hari, mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang pemasaran 
digital. SDM ini juga tidak boleh mengabaikan pembelajaran online dan 
harus mendaftarkan diri untuk ikut;

b. UMKM juga secara berkelanjutan memberikan pelatihan bagi SDM 
untuk keahlian pemasaran digital, pengetahuan tentang pemasaran di 
Facebook, keahlian berjualan, inisiasi usaha, pemasaran, periklanan, 
desain grafis dan bahasa Inggris.

c. UMKM juga harus membuat website berorientasi pemasaran. “Landing 
page” harus dibuat banyak dan berbeda-beda karena konsumen masuk 
dari berbagai arah dan berbeda-beda tujuan. UMKM juga harus membuat 
“one stop landing page” untuk memudahkan konsumen mencari / 
membaca / menggali segala sesuatu dari isi website. Sistem login 
sebaiknya dihilangkan dan mempunyai sistem pendaftaran konsumen 
yang bermanfaat bagi konsumen saat berada dalam website.
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d. UMKM harus menambahkan gambar-gambar yang dapat membuat 
produk menjadi lebih jelas dan nyata bagi konsumen. Namun, ada 
kalanya menampilkan gambar produk di awal dapat menggagalkan 
penjualan. Untuk itu, UMKM sebaiknya menonjolkan manfaat dan nilai 
produk sebelum memunculkan gambar produk itu.

e. UMKM harus membuat isi website dengan baik. Isi website sangat penting 
bagi pemasaran. Isi website harus dibuat untuk dapat meningkatkan 
seluruh saluran pemasaran sehingga selain konsumen kembali lagi ke 
website UMKM, image merek dan pesan dalam website juga melekat 
pada konsumen.

f. UMKM juga harus membuat sistem email untuk pemasaran. Sistem 
itu harus dapat mencari nama konsumen, menyaring data konsumen 
(filtering / sortation) dan mampu mengirim email dalam jumlah ribuan 
setiap hari. Selain itu, sistem email harus menjadi pelayan konsumen 
secara otomatis yang bekerja siang dan malam. Sistem email ini juga 
dapat memberikan respon / tanggapan secara otomatis sehingga sistem 
ini dapat mengurangi SDM UMKM dan juga sumber daya lain.

g. UMKM harus juga mengelola Blog, Facebook Business Page, Twitter 
dan berbagai akun media sosial lain untuk memenuhi rasa ingin tahu 
konsumen atau mencari idea baru dan meningkatkan image merk 
perusahaan di internet. 

Penyesuaian Oleh Pemasar terhadap 

Perubahan Pasar Digital
Pemasar atau petugas pemasaran harus beradaptasi terhadap perubahan 
yang dilakukan perusahaan terhadap perubahan pasar digital. Hal tersebut 
harus dilakukan agar aktifitas pemasar dan sepak terjang pemasaran yang 
dilakukan sesuai dan seiring dengan irama pasar digital. Beberapa tindakan 
penyesuaian yang dapat dilakukan seorang pemasar antara lain adalah:

• Membangun relasi yang lebih baik dan lebih panjang dengan pembeli 
dari pada menekankan pada transaksi penjualan;

• Memberikan laba yang lebih kecil pada suatu transaksi untuk 
mempertahankan penjualan berkelanjutan yang lebih lama dengan 
pembeli;



90 PEMASARAN DIGITAL

• Menyediakan pangsa pasar yang lebih besar kepada pembeli dengan 
memberikan banyak jenis dan varian produk serta mengupayakan 
penjualan silang (cross-selling) dan penjualan dengan harga sama namun 
mendapatkan mutu produk yang lebih tinggi (up-selling);

• Mengubah penjualan kepada setiap orang menjadi pemasar tebaik yang 
melayani pasar sasaran;

• Melakukan penyesuaian (customised) penawaran dan cara penawaran 
terhadap masing-masing pembeli dan tidak menggunakan tawaran dan 
cara penawaran yang sama untuk setiap pembeli;

• Mengubah pengumpulan data penjualan menjadi menyusun database 
pembeli, kesukaan, demografi, daya beli pembeli sebagai suatu data 
mining;

• Meragamkan komunikasi pemasaran dari hanya sekedar brosur dan 
tenaga sales menjadi berbagai bentuk tambahan lain seperti radio, tv, 
media sosial dan internet;

• Mengajak pedagang antara sebagai mitra di dalam menanamkan nilai 
produk pada pembeli akhir;

• Menjadikan setiap karyawan sebagai tenaga pemasar, bukan hanya sales 
atau customer support saja;

• Mengalihkan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi menjadi 
keputusan yang diambil berdasarkan data atau fakta di lapangan.

Pemasar juga harus memperhatikan perilaku konsumen selain melakukan 
perubahan-perubahan di atas. Hasil penelitian Pesonen & Pasanen (2017) 
mengatakan bahwa banner dan media sosial kurang berperan di dalam 
menarik perhatian konsumen baru dalam bidang pariwisata namun search 

engine optimization dan isi materi yang baik dan berkualitas lebih berperan.



BAB 5

PERSAINGAN DI ERA DIGITAL

Persaingan secara umum meliputi semua tawaran dan barang pengganti yang 
dapat dipertimbangkan oleh pembeli untuk dimiliki. Hal ini memungkinkan 
pembeli untuk membandingkan suatu barang dengan barang lain yang relatif 
mempunyai manfaat yang sama. Banyak faktor yang menjadi pembanding 
bagi pembeli. Oleh sebab itu, produsen harus memberikan nilai-nilai tertentu 
pada barangnya untuk memikat hati pembeli. 

Berdasarkan tingkat kemampuan penggantian barang, maka persaingan pada 
era konvensional dapat dikelompokan menjadi 4 yaitu:

1. Persaingan merk. Perusahaan memandang perusahaan lain sebagai 
pesaing yang menjual barang dengan harga yang serupa. Toyota dengan 
produk mobil minibus Avanza akan memandang pesaingnya Honda 
Mobilio, Daihatsu Xenia sebagai pesaing merk.

2. Persaingan industri. Persaingan ini memandang perusahaan yang 
menghasilkan produk atau jenis produk yang sama sebagai pesaing. 
Toyota akan menganggap Daihatsu, Honda, Mitsubisi sebagai pesaingnya 
karena mereka berada pada industri automotif yang sama.

3. Persaingan bentuk. Perusahaan akan memandang perusahaan lain 
yang memproduksi suatu kategori barang sebagai pesaingnya. Toyota 
akan menganggap perusahaan yang memproduksi sepeda, motor, truk, 
bus, kereta api dan pesawat sebagai pesaing dalam hal transportasi 
pembeli.

4. Persaingan generik. Dalam hal ini, perusahaan menganggap semua 
perusahaan yang berusaha memperoleh uang dari pembeli yang sama 
adalah pesaingnya. Toyota akan melihat perusahaannya akan bersaing 
dengan tempat hiburan, rumah baru, barang elektronik baru, restoran, 
baju dan lain sebagainya. 
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Pada era digital, persaingan di atas juga terjadi. Persaingan di atas terjadi 

pada pasar fisik sedangkan persaingan di era digital terjadi pada ruang pasar. 
Bentuk-bentuk persaingan yang terjadi di era digital dapat berupa:

1. Persaingan merk. Seperti juga pada era konvensional, persaingan merk 
juga terjadi di era digital. Pada era digital ini, konsumen dapat langsung 

membandingkan 2 atau lebih merk dengan lebih cepat pada saat yang 
bersamaan dengan data dan informasi yang sudah tersedia dengan 
lengkap. Pada website Tokopedia.com, berbagai merk jam tangan 
dapat langsung dibandingkan baik bentuk, warna, ukuran dan berbagai 
spesifikasi lain secara langsung dengan merk jam tangan lainnya. Hal 
yang sama juga terjadi pada merk-merk barang lain.

2. Persaingan industri. Pada era digital terdapat banyak website yang 
mempunyai jenis industri yang sama. Misalnya Traveloka.com merupakan 
pesaing dari Pegipegi.com, Tiket.com dan lain-lain. 

3. Persaingan bentuk. Persaingan ini terjadi antara suatu website yang 
mempunyai produk dengan fungsi yang sama. Contoh persaingan ini 
adalah antara Carmudi.co.id atau Otoasia.com dengan Jualmotorbekas.
com dan cycling-id.com.

4. Persaingan generik. Persaingan ini terjadi antar website-website yang 
mempunyai pembeli yang sama. Persaingan ini misalnya terjadi antara 
Traveloka.com dengan banyak website seperti Mitra10.com, Ancol.com, 
Lele-lela.com, herminahospitalgroup.com dan lain-lain.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam persaingan ini adalah terjadi 
ancaman-ancaman dari berbagai pihak terhadap pertumbuhan bisnis 
perusahaan. Ancaman ini dapat menurunkan volume penjualan sehingga 
menurunkan pangsa pasar produk perusahaan. Ancaman tersebut beraneka 
macam. Beberapa ancaman yang terjadi di dalam persaingan antara lain 
adalah:

a. Ancaman persaingan pada segmen pasar yang ketat. Pada segmen-
segmen tertentu, bisnis menjadi tidak menarik karena pada segmen 
itu sudah terjadi pesaing yang banyak, kuat dan agresif. Kondisi itu 
menjadi lebih tidak menarik jika pertumbuhan pasar stabil atau bahkan 
menurun, terjadi peningkatan kapasitas pabrik secara besar-besaran, 
terjadi biaya tetap yang tinggi, terdapat hambatan yang tinggi untuk 



93BAB 5  PERSAINGAN DI ERA DIGITAL

keluar pasar, atau adanya kemauan pesaing yang ingin tetap berada di 
segmen tersebut. Dengan demikian, ciri-ciri pasar segmen ini ditandai 
dengan perang harga, perang iklan dan banyak muncul produk-produk 
baru. Pada era digital, segmen pasar yang ketat ini mudah terlihat. 
Sebagai contoh persaingan yang terjadi saat ini adalah segmen pasar 
tiket pesawat terbang, pulsa data internet, dan harga kamar hotel. Selain 
bersaing dalam harga, pelaku-pelaku bisnis tersebut juga melakukan 
perang iklan. Perang iklan tersebut tampak jelas di media televisi melalui 

promosi website penyedia produk tiket pesawat dan kamar hotel. 
Website-website seperti traveloka.com, misteraladin.com, dan pegipegi.
com masing-masing melakukan promosi di televisi secara bergantian. 

b. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru dapat mengancam 
pemain lama dan hal ini harus diantisipasi dan diwaspadai oleh 
pemain lama terutama pada era digital ini. Pada era digital ini banyak 
sekali bermunculan pemain-pemain baru terutama pengusaha kecil 
menengah yang telah memanfaatkan teknologi digital untuk merebut 
pasar. Walaupun volume produksi pengusaha ini relatif lebih kecil dari 
pemain lama namun mempertimbangkan jumlah pengusaha kecil ini 
maka volume produksi pengusaha-pengusaha ini harus diperhitungkan 
masak-masak. Secara umum, ada 4 kondisi pasar yang perlu menjadi 
pertimbangan jika pengusaha kecil menengah akan masuk ke suatu 
segmen tertentu, yaitu:

• Hambatan masuk segmen tinggi dan hambatan keluar rendah: 
Segmen ini paling menarik karena hanya sedikit perusahaan yang 
bisa masuk ke segmen ini dan perusahaan yang tidak kuat berada di 
segmen ini dapat keluar dengan mudah.

• Hambatan masuk segmen tinggi dan hambatan keluar tinggi: Pada 
segmen ini, perusahaan yang mempunyai kinerja rendah akan 
mati-matian berjuang pada segmen ini. Walaupun mempunyai laba 
tinggi di segmen ini, perusahaan baru akan berisiko untuk bersaing 
dengan perusahaan lain.

• Hambatan masuk segmen rendah dan hambatan keluar rendah: 
Pada posisi ini, tingkat pengembalian nilai investasi perusahaan 
rendah namun stabil. Perusahaan dapat dengan mudah masuk dan 
keluar dari segmen ini.
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• Hambatan masuk segmen rendah dan hambatan keluar tinggi: Posisi 
ini adalah kondisi terburuk. Jika perusahaan mendapat keuntungan, 
hal itu akan baik namun jika perusahaan mengalami kerugian maka 
perusahaan akan sulit keluar dari segmen itu sehingga akan terjadi 
kelebihan produksi, penurunan harga dan penurunan pendapatan 
semua pihak.

c. Ancaman produk subtitusi. Munculnya produk subtitusi dapat 
mengurangi laba perusahaan dan menyebabkan segmen tertentu 
menjadi tidak menarik. Pada era digital ini, ancaman produk subtitusi 
semakin tinggi. Pertama, produsen produk subtitusi semakin mudah 
terlihat oleh pembeli. Pembeli dapat mencari produsen lain di internet 
dengan menggunakan mesin pencari dan produsen produk subtitusi 
dapat membuat website atau akun media sosial agar lebih mudah 
ditemukan oleh pembeli. Kedua, produk utama lebih cepat dipelajari atau 
diketahui oleh produsen “follower” melalui internet sehingga produsen 
“follower” ini dapat dengan mudah membuat produk yang mempunyai 
manfaat sama namun mempunyai manfaat lain yang bernilai lebih. 
Pada ancaman ini, perusahaan harus selalu memonitor perkembangan 
industri produk subtitusi. Jika industri produk subtitusi meningkat maka 
harga dan laba di dalam segmen pasar itu akan semakin berkurang.

d. Ancaman peningkatan posisi tawar pembeli. Semakin tinggi posisi 
tawar pembeli, segmen pasar akan semakin tidak menarik. Posisi tawar 
pembeli semakin tinggi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti 
pembeli semakin terorganisasi (membentuk asosiasi, dll), produk yang 
dibeli merupakan bagian penting dalam pembelian, produk belum 
terdiferensiasi, biaya perpindahan ke pemasok / produk lain semakin 
rendah, pembeli sangat peka terhadap harga karena laba mereka rendah, 
atau pembeli melakukan ekspansi ke industri hulu. Pada era digital, posisi 
tawar pembeli akan cenderung semakin tinggi jika mempertimbangkan 
biaya perpindahan pembeli ke pemasok lain yang semakin rendah. Pada 
era ini, pembeli akan sangat mudah berpindah ke pemasok lain karena di 
internet tersedia banyak pemasok. Banyak pemasok yang menawarkan 
produk sejenis dengan berbagai nilai tambah dan hadiah-hadiah menarik 
yang dapat mempengaruhi pembeli untuk berpindah ke pemasok lain. 
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 Pada beberapa website “shopping mall” online, terdapat icon yang 
menunjukkan validitas toko. Jika toko tersebut mempunyai tanda icon 
tertentu. Hal itu berarti bahwa toko tersebut mempunyai reputasi yang 
bagus. Pembeli cenderung untuk memilih toko tersebut sebagai pemasok 
jika pembeli melihat icon reputasi tersebut. 

e. Ancaman dari peningkatan posisi tawar pemasok. Segmen pasar menjadi 
kurang menarik jika pemasok mampu menaikan harga dan mengurangi 
volume supply produk. Hal ini dapat saja terjadi jika pemasok menjadi 

semakin kuat dengan membentuk suatu organisasi, tidak banyak barang 
subtitusi, produk yang dipasok merupakan komponen penting, biaya 
perpindahan ke pemasok lain tinggi atau pemasok melakukan ekspansi 
ke hilir. Ancaman ini nampaknya kurang berpengaruh pada pasar era 
digital ini. Hal ini disebabkan, salah satunya oleh jumlah pemasok yang 
semakin banyak dan muncul banyak barang subtitusi. 

Persaingan Industri
Persaingan industri didefinisikan sebagai sekelompok perusahaan yang 
menghasilan / menawarkan produk atau suatu kelompok produk yang 
merupakan barang subtitusi produk tersebut. Pada era digital, persaingan 
ini bertambah menantang dengan munculnya internet. Pada persaingan ini, 
perusahaan-perusahaan saling membuat website, melakukan pemasaran 
digital dan menjual produk-produknya melalui internet ini sebagai salah 
satu bentuk persaingan industri. Masing-masing berlomba-lomba untuk 
mendatangkan pengunjung ke website mereka dan berlomba-lomba 
melakukan diskusi produk dengan calon pembeli untuk menarik perhatian 
calon pembeli. 

Secara umum, persaingan industri-industri tersebut dapat dikelompokkan 
berdasarkan beberapa faktor antara lain adalah:

1. Jumlah Penjual & Tingkat Diferensiasi. Kelompok ini mempunyai 4 
struktur industri yaitu:

a. Monopoli murni: Industri ini hanya mempunyai satu perusahaan 
yang menyediakan suatu produk pada wilayah atau negara tertentu. 
Bila monopoli ini diatur oleh pemerintah maka harga akan lebih 
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murah dan pelayanan perusahaan lebih baik. Jika monopoli ini tidak 
diatur pemerintah maka perusahaan akan memberikan harga tinggi 
dan pelayanan yang kurang baik.

b. Oligopoli: Struktur ini hanya beberapa perusahaan yang 
menghasilkan produk baik sudah berstandar maupun terdiferensiasi 
dengan banyak jenis. Pada struktur oligopoli murni, perusahaan-
perusahaan menghasilkan produk yang relatif sama seperti 
minyak bumi dan baja. Sedangkan pada oligopoli terdiferensiasi, 
perusahaan-perusahaan itu memproduksi produk yang sudah 
terdiferensiasi secara parsial seperti mobil dengan berbagai tipe 
atau kamera dengan berbagai tipe. Pada struktur oligopoli murni, 
perusahaan sulit untuk menaikan harga dan pada struktur oligopoli 
terdiferensiasi, perusahaan-perusahaan dapat masing-masing 
menarik pelanggan berdasarkan atribut penting dari produk 
terdiferensiasi itu.

c. Persaingan Monopolistik. Perusahaan dapat mendiferensiasikan 
penawaran mereka secara menyeluruh atau sebagian seperti 
misalnya restauran atau toko kecantikan. Kemudian perusahaan 
memusatkan penawaran mereka pada segmen pasar yang dapat 
memenuhi kebutuhan pelanggannya. Penawaran ini dilakukan 
dengan cara yang jitu dan kemudian penjual dapat menaikkan harga 
penawarannya.

d. Persaingan murni. Banyak perusahaan yang menawarkan produk 
dan jasa yang sama seperti bursa efek dan bursa komoditi. Harga 
produk dan jasa di pesaing akan sama.

 Pada era digital ini, jumlah penjual dan jumlah pembeli semakin 
bertambah dengan semakin berkembangnya penggunaan internet 
di masyarakat. Produk-produknya juga semakin terdiferensiasi. 
Pertumbuhan jumlah penjual dan pembeli serta diferensiasi produk 
ini mendorong jenis persaingan monopoli menjadi berkurang dan jenis 

persaingan murni menjadi semakin bertambah. 

2. Hambatan Masuk dan Keluar. Dalam melakukan persaingan industri, 
perusahaan dapat masuk ke dalam suatu industri dengan mudah (seperti 
restauran) atau sulit (seperti industri pesawat terbang). Hambatan 
masuk yang sering ditemui antara lain adalah persyaratan modal, skala 
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ekonomis usaha, syarat-syarat hak paten dan lisensi, kesulitan lokasi, 
ketersediaan bahan baku, sulit mencari distributor dan persyaratan 
reputasi. Sedangkan hambatan keluar yang sering ditemui adalah 
tanggung jawab hukum dan moral terhadap pelanggan, kreditor dan 
karyawan; pembatasan pemerintah, nilai sisa asset yang rendah karena 
terlalu spesifik produknya, kekurangan alternatif peluang, integrasi 
vertikal tinggi, dan hambatan emosional. 

 Pada era digital, hambatan ini menjadi lebih berkurang karena hambatan 
lokasi tidak begitu penting dengan adanya internet. Untuk toko online 
misalnya, barang-barang yang dibeli konsumen dapat dikirim dari toko 
atau gudang dimana saja selama akses penjual ke jasa kurir pengiriman 

relatif mudah diakses. Lokasi toko online / gudang tidak perlu di 
pinggir jalan besar atau pada suatu lokasi strategis yang sudah pasti 
memerlukan biaya investasi / biaya sewa yang mahal. Selain itu, toko 
online juga dapat mempunyai karyawan relatif sedikit karena beberapa 
fungsi karyawan seperti SDM penerima tamu dapat dihilangkan dan 
SDM bagian pengiriman dapat dialihkan ke perusahaan jasa kurir. 

3. Struktur Biaya. Struktur biaya juga mempengaruhi tingkat persaingan 
dalam industri. Pada produk-produk baja, struktur biaya terbanyak 
pada porsi pabrik dan bahan baku. Sedangkan pada produk mainan 
anak, beban biaya banyak terjadi pada biaya distribusi dan pemasaran. 
Untuk era digital, struktur biaya dengan porsi besar di sisi distribusi dan 
pemasaran ini menjadi industri yang paling sesuai untuk memanfaatkan 
pemasaran digital. Biaya distribusi dan pemasaran pada industri ini dapat 
ditekan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media distribusi 
dan pemasaran. Dengan demikian, hambatan biaya dapat ditekan lebih 
kecil lagi.

 Sebuah informasi menarik diperoleh dari hasil penelitian Trifts & Häubl 
(2003) pada toko online. Mereka menemukan bahwa persaingan dengan 
memberikan informasi harga pesaing di toko online, dapat memberikan 
dampak positif bagi konsumen. Pada beberapa kondisi tertentu, 
pemberian informasi tentang harga produk pesaing dapat meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap toko online itu. Kepercayaan tersebut 
akan semakin meningkat lagi jika informasi harga produk pesaing tidak 
disensor / diseleksi. 
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4. Tingkat Integrasi Vertikal. Perusahaan dapat mengembangkan usahanya 
melalui pembangunan industri vertikal baik ke arah hulu maupun hilir. 
Perusahaan pertambangan minyak dapat saja membangun perusahaan 
penyulingan minyak, perusahaan bahan kimia, dan perusahaan reparasi 
kendaraan. Pengembangan usaha vertikal sering kali dapat menurunkan 
biaya dan menambah arus keuangan yang lebih besar. Selain itu, 
perusahaan juga dapat melakukan penghematan terhadap besaran 
pajak yang terjadi pada setiap lini proses produksi produk karena adanya 
beban pajak yang berbeda-beda.

5. Tingkat Globalisasi. Industri dapat bersifat lokal seperti industri perawatan 
rumput stadion sepak bola dan dapat pula bersifat umum seperti industri 
minyak dan kamera. Industri global mendorong perusahaan untuk 
bermain secara global untuk mendapatkan skala ekonomis yang lebih 
tinggi. Internet membantu industri untuk lebih bersifat global karena 
internet dapat menjangkau seluruh pelosok dunia selama terdapat 
koneksi internet. Dengan demikian, internet dapat memberikan tingkat 
globalisasi yang semakin tinggi dan memberikan tingkat efisiensi yang 
lebih besar.

Menganalisa Pesaing
Pesaing, selain menjadi perhatian perusahaan, juga harus dianalisa gerak – 
geriknya. Gerak-gerik pesaing harus selalu diamati, dianalisa dan diantisipasi 
agar perusahaan tidak tertinggal atau mengalami kalah cepat bergerak 
dibandingkan pesaing. Beberapa hal yang menjadi perhatian bagi perusahaan 
untuk menganalisa pesaing antara lain adalah strategi pesaing, tujuan pesaing, 
kekuatan dan kelemahan serta pola reaksi pesaing termasuk pemanfaatan 
internet dalam penjualan.

1. Strategi. Sekumpulan perusahaan yang menerapkan strategi yang 
sama pada suatu pasar tertentu disebut sebagai kelompok strategis. 

Perusahaan harus dapat mengidentifikasi lini produk (sempit, sedang, 
luas), biaya manufaktur (rendah, sedang, tinggi), pelayanan (buruk, 
sedang, baik), dan harga (murah, sedang, mahal) dari pesaing. Pada 
pasar ini, hambatan masuk pasar dapat tinggi, rendah atau sedang pada 
masing-masing pasar dan jika perusahaan berhasil masuk pasar maka 
kelompok-kelompok perusahaan itu menjadi pesaing utama.
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2. Tujuan pesaing. Perusahaan harus dapat mengetahui tujuan bisnis 
dari setiap pesaingnya. Apa saja yang dicari pesaing di pasar dan apa 
yang mendorong pesaing melakukan tujuan itu dan hal-hal lain yang 
membentuk tujuan pesaing seperti ukuran perusahaan, sejarah dan 
manajemen yang mengelola saat ini serta kondisi keuangan pesaing. Hal 
lain yang perlu diketahui apakah pesaing itu merupakan salah satu unit 
usaha yang sedang dalam masa pertumbuhan atau sudah pada tahap 
menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

3. Kekuatan dan kelemahan. Perusahaan sangat perlu mengetahui 
kekuatan dan kelemahan pesaingnya. Menurut Arthur D Little, ada 6 
posisi persaingan di pasar yaitu: 

a. Dominan. Pesaing mampu mengendalikan perilaku pesaing lain dan 

mempunyai banyak pilihan-pilihan strategis.

b. Kuat. Pesaing dapat mengambil tindakan independen terhadap 
pesaing lain tanpa membahayakan posisi jangka panjangnya atau 
dapat juga dikatakan bahwa perusahaan ini dapat mempertahankan 
posisi jangka panjangnya tanpa memperdulikan tindakan-tindakan 
yang dilakukan pesaing.

c. Unggul. Pesaing mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan 
dan peluang yang dimiliki berada di atas rata-rata sehingga mampu 
memperbaiki posisinya.

d. Dapat dipertahankan. Pesaing ini mempunyai kinerja yang 
memuaskan dan dapat menjamin keberlanjutan usaha. Walaupun 
demikian, peluang untuk memperbaiki posisinya di bawah rata-
rata.

e. Lemah. Pesaing mempunyai kinerja rendah namun mempunyai 
peluang untuk melakukan perbaikan.

f. Tidak dapat dipertahankan (Nonviable). Pesaing mempunyai kinerja 
buruk dan tidak ada peluang untuk memperbaiki kinerja.

4. Pola Reaksi. Reaksi pesaing terhadap sepak terjang pesaing lain sangat 
berbeda-beda. Ada pesaing yang tidak / lamban bereaksi terhadap suatu 
aksi perusahaan, ada yang hanya bereaksi terhadap suatu aksi tertentu 
dan ada pula yang langsung bereaksi dengan gesit dan kuat terhadap 
aksi perusahaan.
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Hal penting lain di dalam menganalisa pesaing adalah mengetahui besaran 
pasar yang dimiliki pesaing. Besaran pasar ini penting untuk mengetahui 
banyaknya produk yang dibeli masyarakat atau nilai penjualan yang diberikan 
masyarakat kepada perusahaan. Semakin besar besaran pasar berarti semakin 
besar kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan. Besaran pasar 
itu biasanya dinyatakan dalam persentase dan meliputi:

a. Pangsa pasar (market share): adalah banyaknya produk atau nilai 
penjualan yang berhasil dijual perusahaan pada suatu kurun waktu 
tertentu terhadap produk atau nilai penjualan pesaing-pesaing;

b. Pangsa ingatan (mind share): adalah jumlah masyarakat yang 
mengingat perusahaan / produk / merk yang pertama kali disebut 
oleh masyarakat terhadap perusahaan / produk / merk pesaing;

Strategi Pemimpin Pasar
Jika produk perusahaan sebagai pemimpin pasar, perusahaan harus dapat 
bertahan dan melanjutkan porsi pangsa pasarnya. Untuk itu, perusahaan 
harus melakukan berbagai upaya bisnis yang efisien dan efektif. Dalam rangka 
bertahan di dalam pasar tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa 
kiat bisnis antara lain adalah:

a. Memperluas pasar secara keseluruhan. Memperluas pasar secara 
keseluruhan dapat dilakukan dengan mencari pemakai baru, 
menumbuhkan penggunaan baru dari produk, dan mendorong untuk 
menggunakan produk lebih sering. Penggunaan pemasaran digital dapat 
membantu memperluas pasar. Pembuatan website dan akun-akun 
media sosial dapat menjangkau konsumen-konsumen baru di banyak 
penjuru dunia. 

b. Mempertahankan pangsa pasar. Hal ini harus dilakukan dengan 
berprinsip pada perusahaan harus tidak terkalahkan. Oleh sebab itu, 
perusahaan harus selalu melakukan inovasi baru. Sebagai pemimpin 
pasar, perusahaan harus menjaga agar semua lini tidak terbuka untuk 
diserang pesaing misalnya menjaga harga dan menekan biaya.

c. Memperluas pangsa pasar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pasar. 
Jika pangsa pasar tidak semakin meluas, perusahaan harus bersiap-siap 
untuk melakukan diferensiasi produk atau bahkan bersiap-siap untuk 
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keluar pasar karena tidak lama lagi pertumbuhan penjualan produk akan 
menurun. 

Untuk melaksanakan kiat bisnis tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan 
teknologi digital dan memperkuat pemasaran digital untuk mendukung 

kekuatan perusahaan dan meningkatkan kelemahan-kelemahan perusahaan. 
Kombinasi bauran pemasaran antara bauran konvensional dan bauran 

digital perlu dilakukan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal bagi 
perusahaan. 

Selain itu, pemimpin pasar harus waspada terhadap pesaing-pesaing. 
Pesaing-pesaing tersebut dapat dikategorikan sebagai: Penantang Pasar 
dan Pengikut Pasar serta Pengisi Ceruk / Relung Pasar. Penantang pasar 
akan selalu menyerang dengan berbagai cara misalnya melakukan serangan 
secara frontal, serangan terhadap lini-lini proses produksi, serangan dengan 
pengepungan dan serangan menghindar maupun serangan bergerilya. 
Pengikut pasar akan cenderung melakukan pemalsuan produk, melakukan 
kloning produk maupun meniru produk. Sedangkan Pengisi Ceruk Pasar 
relatif tidak menantang pemimpin pasar. Perusahaan ini akan mencari pasar 
yang tidak dilirik oleh pemimpin pasar. 

Pada era digital ini, aktivitas pesaing dapat dimonitor dengan mudah. Salah 
satu cara untuk melakukan itu adalah membaca berita-berita di media 
massa online dan website-website. Semua berita-berita itu dengan sangat 
mudah dapat dikumpulkan dengan menggunakan mesin pencari yang ada 
(seperti Google Search atau Yahoo Search) maupun menggunakan software 
aplikasi pengumpul berita (seperti Google Alert). Setelah dikumpulkan maka 
perusahaan dapat membaca dan menganalisis aktivitas-aktivitas pesaing 
dengan mudah dan sederhana. 

Segmentasi Pasar
Segmentasi pasar juga dilakukan pada pemasaran digital selain pada 

pemasaran konvensional. Segmentasi ini penting karena seorang pemasar 
tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, pemasar 
harus membagi pasar dalam beberapa segmen. Setiap segmen perlu 
diidentifikasi dan dibuatkan profil segmen tersebut agar pemasar dapat 
memilah-milah segmen pasar mana yang lebih sesuai bagi produknya dan 
mendapatkan laba yang paling besar. 
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Segmentasi di era digital lebih mudah diidentifikasi dari pada di pasar 
konvensional. Pada era digital data pelanggan dan bukan pelanggan relatif 
dapat ditemukan lebih mudah dan lebih cepat. Perusahaan tidak perlu 
melakukan penelitian konsumen atau menggunakan vendor untuk melakukan 
penelitian tentang konsumen. Pada era digital ini, perusahaan cukup 
memberdayakan karyawan yang terlatih untuk menggunakan internet dalam 
melakukan penelitian konsumen termasuk penelitian perilaku konsumen 
dalam belanja. 

Hal yang lebih mengagumkan dari era digital ini adalah segmentasi dapat 
melewati batas-batas propinsi dan bahkan negara. Pada pemasaran 
konvensional, batas propinsi dan negara merupakan suatu kendala besar 

dalam segmentasi. Perusahaan harus melakukan usaha yang besar untuk 
membuat segmentasi berbatas administratif ini. Namun dengan era digital 
ini, segmentasi pasar berbatas administrasi tersebut dapat dihilangkan dan 
menjadikan pemasaran relatif lebih sederhana. 

Langkah selanjutnya dari segmentasi adalah memilih segmen pasar dari 
beberapa segmen pasar yang dapat memenuhi pasar produk. Segmen pasar 
yang menjadi pilihan pemasar tersebut disebut dengan “Target Pasar”. Proses 
ini sama juga dilakukan pada era digital. Pemasar hanya memilih konsumen 
yang “bermain” di internet dengan kriteria segmen yang dituju. Kemudian, 
untuk setiap target pasar tersebut, pemasar membuat penawaran pasar 
seperti pada pemasaran konvensional. Penawaran pasar berarti bahwa 
pemasar memposisikan suatu pemikiran kepada pelanggan bahwa produknya 
dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut dan hal ini dilakukan dengan 
cara digital. Strategi pemasar dalam memposisikan suatu pemikiran tersebut 
di internet dapat dilihat pada bab lain dalam buku ini. 

Pada masa lalu, segmentasi pasar bukan menjadi suatu hal penting. Perusahaan 
Coca Cola misalnya, memproduksi hanya 1 macam jenis minuman cola yaitu 
jenis Coke dengan botol ukuran 6,5 ons. Namun dengan berkembanganya 
pemasaran dan perilaku konsumen serta berkembangnya era digital, 
segmentasi menjadi sangat penting. Saat ini, perusahaan-perusahaan sudah 
beralih dari pemasaran masal ke pemasaran mikro. Pemasaran mikro dibagi 
dalam beberapa jenis yaitu:
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1. Pemasaran Segmen. Segmen pasar adalah sekumpulan konsumen yang 
mempunyai keinginan yang sama. Misalnya sekumpulan manusia yang 
menginginkan transportasi mewah, maka sekumpulan manusia ini 
disebut sebagai segmen pasar. Jika perusahaan membidik eksekutif muda 
yang menginginkan transportasi mewah, maka hal ini disebut sektor dari 
segmen. Pemasar tidak menciptakan segmen namun pemasar hanya 
mengidentifikasi segmen dan menentukan segmen mana yang menjadi 
target pasarnya. Pemasaran segmen mempunyai manfaat antara lain 
perusahaan dapat memilih saluran distribusi dan saluran komunikasi 
yang lebih spesifik. Selain itu, perusahaan dapat lebih mengenal pesaing-
pesaingnya. Pemilihan saluran distribusi, komunikasi dan identifikasi 
pesaing dapat dengan mudah dilakukan di era digital ini. Perusahaan-
perusahaan besar seperti Google dan Facebook sudah mempunyai data-
data banyak individu dengan berbagai karakteristik. Dengan demikian, 
perusahaan hanya menyesuaikan saja program pemasaran digitalnya 
dengan karakteristik individu yang menjadi target segmen pasarnya.

2. Pemasaran Ceruk / Relung Pasar. Ceruk pasar adalah suatu pasar kecil 
dengan kebutuhan konsumen yang tidak dilayani oleh perusahaan besar 
karena tingkat efisiensi perusahaan itu terlalu kecil. Pemasar dapat 
menemukan ceruk pasar ini dengan membuat banyak segmen pasar 
dari produk yang dihasilkan kemudian memilah-milah segmen yang 
tidak dilirik oleh pemasar lain. Ciri-ciri ceruk pasar antara lain adalah: 
konsumen di ceruk pasar mempunyai kebutuhan yang spesifik, konsumen 
berani membayar harga lebih untuk mendapatkan produk; ceruk tidak 
menarik bagi produsen lain; pemain di ceruk pasar mempunyai tingkat 
spesialisasi yang tinggi; dan ukuran pasar, laba dan potensi pertumbuhan 
pasar cukup memadai. Contoh produk yang mempunyai banyak ceruk 
pasar adalah majalah. Saat ini banyak sekali majalah diproduksi dengan 
ceruk pasar spesifik misalnya majalah remaja, majalah wanita, majalah 
gizi, majalah balita, majalah humor dan lain sebagainya. Dulu, majalah-
majalah tersebut diproduksi dengan mencetak di kertas dan kemudian 
dibaca konsumen. Namun pada saat ini, majalah – majalah tersebut 
juga dapat dibaca di dalam suatu website. Contoh majalah online 
tersebut antara lain adalah majalahkartini.co.id, bobo.grid.id, hai.grid.
id, healthytimes.co.id dan lain-lain.
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3. Pemasaran Lokal. Pemasaran ini sangat memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan lokal masyarakat setempat terhadap produk yang 
ditawarkan. Pemasaran ini membuat perusahaan harus menyediakan 
banyak ragam produk dan memasarkannya pada konsumen-konsumen 
yang membutuhkan jenis produk tertentu dari produk perusahaan. 
Bagi sebagian produsen, pemasaran lokal akan meningkatkan biaya 
produksi dan pemasaran, merepotkan divisi logistik dan mengurangi 
citra perusahaan secara keseluruhan karena produknya berbeda-beda 
pada wilayah yang berbeda-beda.

4. Pemasaran Pelanggan Individu. Pada era informasi internet, tercipta 
suatu peluang pasar bagi produsen untuk menawarkan produk sesuai 
dengan kebutuhan individu. Konsumen dapat mencari produk di website, 
berdiskusi dengan kritikus, bernegosiasi dengan penjual, dan berpindah 
ke penjual lain dengan sangat mudahnya jika produk yang dia cari belum 
memenuhi kebutuhan pribadinya. Pemasaran individu ini merupakan 
segmen pemasaran yang tertinggi dan mengarah pada segmen tunggal 
/ customised marketing. Segmentasi ini membuat perusahaan harus 
menyediakan tenaga ekstra untuk mengelola banyak pesanan individu 
dengan pesanan yang beraneka ragam dalam jumlah satuan atau 
beberapa produk per pesanan serta mempunyai volume pemesan yang 
besar. 

Liu dan Mattila (2017) menemukan segmentasi pada pemasaran AirBnB.
com yang menarik. Pada website AirBnB.com ini, banyak hotel tradisional 
yang ditawarkan sebagai sebuah hunian yang “seperti tinggal di rumah 
sendiri (belongingness)” dan unik (uniqueness). Hasil penelitian mereka 
menyatakan bahwa konsumen yang mempunyai daya beli rendah akan lebih 
memperhatikan faktor belongingness dari pada faktor uniquness. Sedangkan 

pada konsumen berdaya beli tinggi, terjadi sebaliknya. Hal ini menunjukkan 
bahwa segmen hotel tradisional harus membidik konsumen berdaya beli 
rendah dengan menyediakan hotel yang mempunyai faktor belongingness 

dari pada faktor uniquness. Sedangkan jika membidik konsumen berdaya 
beli lebih tinggi maka faktor uniquness yang harus dirancang pada hotel yang 
mereka miliki. 
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Pola Segmentasi Pasar
Bila dilakukan penelitian maka segmen pasar mempunyai beberapa pola. 
Pola-pola tersebut terdiri dari segmen homogen, tersebar dan berkelompok. 
Penjelasan pola-pola segmen itu adalah sebagai berikut:

a. Segmen homogen. Konsumen pada segmen ini mempunyai kesukaan 
/ keinginan yang sama terhadap suatu produk. Misalnya konsumen 
menyukai ice cream rasa vanila.

b. Segmen tersebar. Pada segmen ini, konsumen mempunyai kesukaan / 
keinginan yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Pada segmen ini, 
konsumen menyukai banyak varian ice cream.

c. Segmen berkelompok. Pada segmen ini, konsumen membentuk 
kelompok-kelompok yang masing-masing menyukai suatu produk. 
Misalnya ada kelompok yang menyukai ice cream vanila dan ada pula 
kelompok yang menyukai ice cream coklat namun ada pula kelompok 
yang tidak menyukai ice cream durian.

Segmen pasar itu harus memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat 
utama yang diharapkan perusahaan adalah manfaat keuangan di samping 
beberapa manfaat lain seperti manfaat branding dan nama baik perusahaan / 
produk. Untuk menjadi bermanfaat, segmen pasar tersebut harus mempunyai 
beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut antara lain adalah:

a. Dapat diukur: baik ukuran pasar, daya beli dan profil segmennya 
diketahui dengan baik oleh perusahaan;

b. Volumenya besar dan mampu memberikan skala ekonomi yang efektif 
dan efisien;

c. Dapat diakses: berarti dapat dijangkau oleh perusahaan dan mudah 
dilalui oleh perusahaan;

d. Dapat dibedakan antara segmen ini dengan segmen lainnya;

e. Program pemasaran dapat dilaksanakan dengan mudah pada segmen 
tersebut.

Selain itu, berdasarkan pasar konsumen, segmentasi pasar dapat dibedakan 

berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itu antara lain adalah:
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A. Geografis: Ciri ini berdasarkan pembagian wilayah, ukuran kota, 
kepadatan penduduk, iklim dan faktor geografis lain;

B. Demografis: usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis 
kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, generasi, 
kewarganegaraan, dan kelas sosial merupakan faktor-faktor dalam ciri 
demografis ini;

C. Psikografis: dapat meliputi gaya hidup dan kepribadian;

D. Perilaku: Ciri perilaku antara lain adalah kejadian biasa, kejadian khusus, 
manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, kesiapan 
pembeli, sikap terhadap produk.

Saluran Pemasaran
Pemasar, memerlukan suatu saluran pemasaran untuk menyampaikan 
barang/jasa yang diproduksi. Terdapat tiga saluran pemasaran yang dapat 
dilakukan oleh pemasar. Saluran pertama adalah komunikasi. Pemasar harus 
menyampaikan informasi barang / jasa kepada pembeli. Oleh karena itu, 
pemasar dapat menggunakan televisi, radio, koran, majalah, brosur, iklan 
dan leaflet serta berbagai saluran komunikasi konvensional lain untuk saluran 
komunikasi tersebut. Pada era digital, komunikasi tersebut dilakukan melalui 

website, email, messenger, chatroom dan berbagai sarana komunikasi digital 
lain.

Selain itu, pemasar juga dapat berkomunikasi dengan pakaian & ekspresi 
pegawai toko, penampilan toko dan lain sebagainya sebagai ciri khas produsen. 
Dalam hal ini, tampilan fisik dari toko, design ruang toko, suasana dan produk 
juga berperan penting dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Pada era 
digital ini, komunikasi ini disampaikan melalui tampilan website. Tampilan 
website yang menarik, menu-menu yang sederhana, kemudahan diakses, 
aman, kecepatan akses dan berbagai aspek website lain menjadi perhatian 
penting bagi pemasar. Selain website, pemasar dapat juga berkomunikasi 
melalui berbagi media sosial seperti Facebook dan Instagram maupun akun-
akun media sosial lain.

Saluran berikutnya adalah distribusi. Pada saluran ini, pemasar mengirimkan 
/ menyerahkan barang / jasa kepada pembeli melalui saluran grosier, 
distributor, agen dan pengecer. Pada era digital pemasar tidak selalu 
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memerlukan rantai distribusi yang banyak dan panjang. Pada produk-produk 
software, distribusi dapat dilakukan dengan mengirimkan produk dalam 
sebuah email. Distribusi tersebut juga dapat dilakukan dengan mengunggah 
file software ke suatu website untuk kemudian diunduh oleh pembeli. Produk 
lain yang dapat didistribusikan secara digital antara lain adalah foto, video, 
film atau e-book. 

Saluran lain yang dibutuhkan adalah jasa untuk melakukan transaksi dengan 
pembeli. Terkait jasa ini maka pemasar akan memerlukan jasa kartu debit, 
kartu kredit, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan transportasi, dan 
asuransi. Pada beberapa toko online, proses transaksi menjadi lebih mudah 
dan cepat. Pembeli hanya menuliskan data kartu debit atau kartu kredit dan 
proses pembayaran akan diverifikasi serta disetujui tanpa pembeli harus pergi 
ke toko, mengantri di kasir atau mengalami kemacetan lalu lintas yang parah. 
Pada proses pembayaran tersebut terdapat pilihan untuk pembayaran dalam 
bentuk cicilan. Tentu saja hal ini akan melibatkan perusahaan pembiayaan 
(leasing atau anjak piutang). Selain pilihan itu, juga terdapat tambahan 
jasa berupa asuransi. Asuransi ini diselenggarakan oleh sebuah perusahaan 
asuransi. Kemudian, setelah barang dipesan dan dibayar maka barang akan 
dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman yang sudah terkoneksi dengan 
sistem pembayaran ini. Jika barcode barang sudah discan oleh perusahaan 
pengiriman barang ini, maka otomatis status proses pengiriman barang akan 
muncul dan menunjukkan barang sudah dikirim. 

Proses-proses di atas menunjukkan bahwa beberapa proses yang terjadi 
dalam suatu transaksi pembelian sampai pengiriman barang dapat dikerjakan 

dan dimonitoring dalam suatu sistem digital. Hal ini berbeda dengan sistem 

konvensional yang memerlukan usaha lebih besar untuk mendapatkan 
informasi tahapan-tahanan proses transaksi sampai proses pengiriman 
tersebut. 

Lingkungan Pemasaran
Lingkungan pemasaran era konvensional dapat dikategorikan dalam 2 kategori 
besar yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Pada lingkungan mikro, 
pelaku-pelaku di dalam proses produksi, penyaluran dan promosi barang 
termasuk di dalam lingkungan ini. Pelaku-pelaku tersebut antara lain adalah 
pemasok, distributor, dealer dan pembeli. Sedangkan lingkungan makro 
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adalah suatu kekuatan besar yang dapat mempengaruhi pelaku-pelaku di 
lingkungan mikro. Lingkungan makro tersebut adalah lingkungan demografis, 
ekonomi, alam, teknologi, hukum-politik dan sosial budaya. 

Lingkungan era digital juga dapat dibagi menjadi lingkungan makro dan mikro. 
Lingkungan mikro terkait era digital adalah infrastruktur dan sarana digital 
yang dimiliki oleh perusahaan. Infrastruktur tersebut antara lain adalah jalan 
menuju dan keluar kantor, saluran air, AC, listrik, jaringan internet dan lain 
sebagainya. Sedangkan sarana yang digunakan dalam era digital antara lain 
adalah komputer (layar monitor & CPU), laptop, server, software aplikasi-
aplikasi, dan SDM yang menjalankan internet itu. Tidak lupa juga bahwa 
dukungan keuangan merupakan faktor mikro. 
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Pada era digital, sadar atau tidak sadar, banyak sekali data terbentuk dan 
mungkin juga tercatat di dalam sistem digital. Para programer menyadari 
bahwa setiap program yang mereka buat selalu terdapat data, namun para 
pengguna sistem digital tidak banyak yang menyadari hal itu. Bahkan, para 
pengguna tidak menyadari bahwa setiap tindakan (mengunjungi sebuah 
website, klik menu, unggah data, menghapus, mengedit dan lain-lain) 
semuanya tercatat dengan baik di dalam sistem digital. Pengguna lebih 
serius mencari dan memanfaatkan menu dan objek-objek dalam internet 
dengan melakukan klik dan klik, berpindah dari suatu website ke website lain, 
memilih menu yang disukai dan melihat-lihat gambar atau teks yang mereka 
suka atau cari, tanpa menyadari bahwa kegiatan itu adalah suatu data. 

Pengguna internet yang semakin bertambah dan aktivitas di internet 
yang semakin tinggi menyebabkan data yang terbentuk semakin banyak. 
Pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia yang bagus juga mendorong 
semakin banyak data di dunia maya ini. Seiring dengan perkembangan 
waktu maka data itu semakin besar sehingga saat ini dikenal sebagai “Big 
Data”. Hal terpenting dalam akumulasi data ini adalah apakah data tersebut 
disimpan / dicatat atau tidak. Penyimpanan data yang besar sudah pasti akan 
memerlukan jumlah memori hardisk yang besar pula.

Dunia marketing juga memerlukan data. Data tersebut dapat dipergunakan 
untuk melakukan penelitian pasar, mengawasi kompetitor (intelijen data), 
membuat perencanaan program pemasaran, menghitung nilai pemasaran 
dan berbagai keperluan lain. Sifat-sifat penting data di dalam dunia maya 
khususnya untuk dunia marketing adalah data harus dapat dipercaya, 
mempunyai tingkat validitas tinggi dan merupakan data terbaru (up date). 
Dunia marketing merupakan dunia yang sangat dinamis dan selalu berubah-
ubah setiap saat. Oleh karena itu, data terbaru (up date) merupakan sifat 
data yang sangat perlu diperhatikan.
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Jenis-jenis Data
Tidak berbeda dengan jenis data pada era konvensional, jenis-jenis data di 
dalam era digital mempunyai jenis yang sama. Berdasarkan perolehan data, 
data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer

 Sebagaimana dijelaskan pada buku-buku lain bahwa data primer adalah 
data yang diperoleh / diambil langsung oleh pencari data. Data primer di 
dalam era digital juga banyak ditemukan. Salah satu sumber data primer 
adalah website perusahaan. Pada website perusahaan, data primer yang 
diperoleh antara lain adalah data jumlah pengunjung website, laman yang 
pertama dilihat oleh pengunjung, menu website yang paling sering diklik 
pengunjung, waktu kunjungan, tanggal kunjungan, lama berkunjung dan 
pola pengunjung dalam membaca isi website, serta data-data primer 
lain. Untuk mendapatkan data primer ini, perusahaan harus menyiapkan 
sistem yang menyimpan dan mencatat data serta menyajikan dalam 
suatu sistem informasi khusus. Sistem ini dapat dibuat dan dirancang 
bersamaan dengan pembuatan website. Namun sayang, tidak banyak 
perusahaan yang menyadari dan membutuhkan sistem pencatatan data 
seperti itu.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh / diambil tidak secara langsung 
oleh pencari data tetapi melalui orang lain atau lembaga penyedia data. 
Di era digital, data sekunder dapat diperoleh dari lembaga penelitian 
atau lembaga penyedia data seperti Biro Pusat Statistik (BPS). Saat 
ini, BPS sudah mengunggah data ke dalam website lembaga tersebut 
sehingga dengan mudah data dapat diunduh oleh pencari data. 

 Data sekunder tersebut juga dapat diperoleh dari website-website yang 
khusus penyedia data. Pada era digital ini, banyak tumbuh website 
penyedia data. Misalnya saja Alexa.com atau Google.com. Melalui 
website ini, tentu saja dengan berbayar, dapat diperoleh data lebih 
lengkap sesuai data yang disediakan oleh website tersebut. Alexa.com 
menyediakan rangking website berdasarkan kategori website. Google 
analytic juga menyediakan data sekunder, baik data tidak berbayar 
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maupun data berbayar. Pada Google ini, data sekunder yang diperoleh 
antara lain adalah frekuensi kata tertinggi, wilayah / negara terkait suatu 
kata, jenis kelamin pengguna, umur, waktu kunjungan dan berbagai data 
lain. 

Berdasarkan inti dari permasalahan, maka data dapat dibedakan menjadi:

A. Data subtansi. Data subtansi adalah data yang terkait sangat erat dengan 
suatu topik. Data ini merupakan data penting dan jika data ini tidak ada 
maka proses pengolahan data selanjutnya untuk mendapatkan suatu 
kesimpulan suatu topik menjadi tidak berguna. Contoh data ini di bidang 
pemasaran adalah data jumlah penjualan, data nilai penjualan, data 
jumlah barang, data frekuensi pembelian dan lain sebagainya. 

B. Data pendukung. Data ini merupakan data pendukung suatu data 
subtansi yang dapat juga menjelaskan suatu keadaan dari suatu kejadian 
data subtansi. Data ini antara lain adalah data musim, data cuaca, data 
kemacetan lalu lintas, data ekonomi makro dan lain sebagainya.

Berdasarkan sumber data, maka data dapat dibagi menjadi:

A. Data internal. Data ini adalah data yang berasal dari dalam perusahaan 
atau toko yang mencari data. Jika perusahaan / toko tersebut mencari 
data dan memperoleh data dari perusahaan / toko itu sendiri maka data 
ini termasuk dalam jenis data internal. Data ini relatif sangat mudah 
diperoleh karena sudah ada di dalam perusahaan / toko jika memang 
sudah disiapkan sistem pencatatannya dengan baik. Ada juga perusahaan 
/ toko yang tidak mempersiapkan data internal ini dengan baik sehingga 
pada saat dibutuhkan data tersebut belum tersedia untuk direkap. 

B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar 
perusahaan / toko milik pencari data. Jika data diperoleh dari survei di 
luar perusahaan / toko, atau diperoleh dari lembaga penyedia data, atau 
dari internet maka data ini termasuk dalam jenis data eksternal. Pada 

lembaga-lembaga tertentu, seperti Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, 
dan Kementerian keuangan, data dari website lembaga-lembaga tersebut 
sudah cukup baik tersedia saat ini. Banyak data terkait pemasaran dapat 
diunduh dari website lembaga-lembaga tersebut. Selain data sudah 
tersedia, validitas dan up date data sudah dilakukan juga secara periodik 
oleh lembaga-lembaga tersebut. 
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Berdasarkan angka dan bukan angka, maka data digital juga dapat dibedakan 
menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. 

A. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data berupa angka dari suatu pengukuran. 
Data digital marketing juga dapat berupa data kuantitatif. Data digital 
marketing kuantitatif berupa data angka-angka seperti jumlah pengujung 
suatu website dalam satu bulan, rata-rata jumlah pengujung website 
setiap hari, berapa kali menu tertentu diklik oleh pengunjung, berapa 
kali seorang pengunjung membeli produk di website perusahaan, berapa 
banyak rata-rata produk yang dibeli oleh seorang pengujung, dan lain 
sebagainya. Pada umumnya, data berupa angka ini sudah “dientry” oleh 
sistem secara otomatis (jika sistem sudah dibuat) pada suatu program 
database sehingga pengguna data hanya melakukan copy atau export 
data saja untuk penggunaan lebih lanjut.

B. Data kualitatif

 Data kualitatif merupakan data bukan angka. Data kualitatif merupakan 
suatu penjelasan terhadap suatu objek. Misalnya lebih lebar, lebih puas, 
jelek, bagus, dan asam. Dalam bidang pemasaran, data kualitatif yang 
sering digunakan adalah tingkat kepuasan pelanggan, jenis-jenis warna, 
model pakaian / produk, berbagai macam bentuk dan variasi produk dan 
lain sebagainya. 

 Data kualitatif juga dapat berupa gambar-gambar atau flow chart yang 
berisi informasi deskriptif dari suatu produk. Data ini sangat penting 
bagi pemasaran. Data ini umumnya ditemukan dalam bentuk deskripsi 
produk atau bagan bagian-bagian produk yang selalu melekat pada 
setiap penjualan produk. Pada pemasaran digital, data kualitatif biasanya 
berada pada sisi terdekat dengan produk dan selalu tersedia baik berupa 

data singkat maupun suatu link ke suatu “landing page” yang mempunyai 
data kualitatif lebih lengkap. Data kualitatif ini misalnya spesifikasi 
produk, baik ukuran, dimensi, volume, warna, kapasitas, umur pakai, 
masa garansi dan lain sebagainya. 

 Data kualitatif di dalam internet sangat banyak. Di dalam suatu website 
toko (toko online), banyak ditemukan gambar, uraian spesifikasi produk, 
syarat dan ketentuan pembelian / penjualan, logo perusahaan & merek, 



113BAB 6  DATA DIGITAL

tipe produk dan lain sebagainya. Selain itu, data kualitatif juga dapat 
berupa komentar yang diberikan pelanggan pada kolom komentar yang 
tersedia di dalam website. Pada kolom komentar ini, pelanggan dapat 
memberikan data kualitatif berupa pernyataan positif, negatif maupun 
penyataan biasa saja atas produk atau website perusahaan. Data 
komentar dapat pula disampaikan melalui email atau “room chat” yang 
disediakan dalam website perusahaan. 

Berdasarkan banyak objek terhadap tahun data maka data pemasaran dapat 
dibedakan menjadi data berkala dan data cross section. 

1. Data berkala. Data ini terdiri dari data beberapa tahun dari suatu objek 
penelitian atau beberapa objek penelitian pasar. Pada data ini terlihat 
perubahan data dari tahun ke tahun pada suatu variabel atau beberapa 
variabel. Dengan demikian, secara simultan akan terlihat perkembangan 
data variabel baik itu meningkat, tetap maupun menurun. Data 

pemasaran seperti ini dapat terlihat pada data omset penjualan barang 
A, barang B dan barang C sejak tahun X, X+1, X+2, ..., sampai tahun ke X+n. 
Contoh data lain adalah nilai omset barang A yang diproduksi produsen 
P, produsen Q dan produsen R sejak tahun X, X+1, X+2, ..., sampai tahun 
ke X+n. Data jenis ini berguna untuk melakukan observasi terhadap 
perkembangan suatu variabel dari tahun ke tahun dan juga berguna 
untuk memprediksi perkembangan nilai variabel di masa depan. 

Tabel 3. Contoh data berkala

Jenis Barang (Harga 

Eceran)

Rata-rata Harga Eceran Nasional Beberapa Jenis Barang

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Daging Ayam Ras (kg) 28639.42 30198.67 33458.08 34534.50 36695.75 38613.58

Daging Sapi (kg) 65902.92 72708.67 86962.67 93043.83 98460 106565.08

Susu Kental (kaleng 385ml) 7687.92 7995.33 8291.75 9444.08 9806.58 9921.17

Minyak Goreng (kg) 12908.92 13119.50 12610.33 13722.08 13692.33 13858.92

Gula Pasir (kg) 10818.42 11961.42 12541 11782.75 12570.75 14516.50

Tepung Terigu (kg) 7235.50 7372.25 7441.75 7780.83 7895.92 8016.25

Cabai Rawit (kg) 27693.17 21549.25 32510.50 35790.58 35986.25 37650.17

Cabai Merah (kg) 22679 21365.75 31214.08 30462.75 30305.75 39333.08

Telur Ayam Ras (kg) 14697.50 15773.08 17238 17769.08 19648.42 20472.67

Ikan Kembung (kg) 21835.25 23335.17 25813.75 28333.42 30202.83 30924.17

Minyak Tanah (liter) 5957.42 6060.75 6203.67 - - -

Sumber: BPS
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2. Data croos section. Data ini mempunyai 2 kategori objek penelitian 
pemasaran namun berada pada satu tahun yang sama. Contoh data 
pemasaran ini adalah data volume penjualan barang A, B, dan C (kategori 
1 objek) di berbagai provinsi di Indonesia (kategori 2 objek). Kategori 1 
akan terdiri dari 3 objek yaitu barang A, B dan C sedangkan kategori 2 
terdiri dari 34 provinsi di Indonesia (tabel 4). 

Pendekatan Data
Dalam pengembangan pemasaran digital, data juga diperlukan untuk 

menyusun strategi pemasaran. Data yang tidak dapat diperoleh melalui pihak 
ketiga maupun pihak yang datanya diperlukan pemasar, dapat diperoleh 
melalui pendekatan terhadap angka-angka data. Pendekatan data dapat 
dilakukan melalui berbagai website penyedia data yang memberikan suatu 
prakiraan atau perhitungan relatif terhadap suatu data. Sebagai contoh 
website ini, adalah angka rangking relatif yang disajikan dalam bentuk 
grafik terhadap website lain. Pada gambar 6 terlihat perubahan rangking 
dari tokopedia.com mulai awal tahun sampai awal Oktober 2017 dari Alexa.
com. Pada 6 Oktober 2017, rangking dunia tokopedia.com adalah nomor 203 
sedangkan rangking di Indonesia berada pada rangking 6. 

Tabel 4. Contoh data cross section: Jumlah Kasus Harga Gabah di Bawah 
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Menurut Provinsi dan Kualitas, 
2015

Provinsi
GKG

GKP

Tingkat Petani Tingkat Penggilingan

Obs Kasus (%) Obs Kasus (%) Obs Kasus (%)

          

Aceh 21 0 0,00 370 0 0,00 370  0 0,00

Sumatera Utara 253 10 3,95 811 0 0,00 811  0 0,00

Sumatera Barat 0 - - 1167 0 0,00 1167  0 0,00

R i a u 9 0 0,00 113 19 16,81 113  13 11,50

Jambi 81 6 7,41 99 3 3,03 99  3 3,03

Lampung 23 0 0,00 302 27 8,94 302  23 7,62

Jawa Barat 354 10 2,82 1677 15 0,89 1677  4 0,24

Jawa Tengah 202 5 2,48 942 31 3,29 942  34 3,61

D.I. Yogyakarta 7 0 0,00 464 0 0,00 464  0 0,00

Jawa Timur 167 10 5,99 1945 128 6,58 1945  133 6,84

Banten 117 0 0,00 259 0 0,00 259  0 0,00

B a l i 0 - - 841 54 6,42 841  50 5,95

Nusa Tenggara Barat 0 - - 479 160 33,40 479  160 33,40
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Tabel 4. Contoh data cross section: Jumlah Kasus Harga Gabah di Bawah 
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Menurut Provinsi dan Kualitas, 
2015 (lanjutan)

Provinsi
GKG

GKP

Tingkat Petani Tingkat Penggilingan

Obs Kasus (%) Obs Kasus (%) Obs Kasus (%)

Nusa Tenggara Timur 51 17 33,33 6 0 0,00 6  0 0,00

Kalimantan Barat 16 0 0,00 116 0 0,00 116  0 0,00

Kalimantan Tengah 44 0 0,00 205 4 1,95 205  4 1,95

Kalimantan Selatan 17 0 0,00 825 0 0,00 825  0 0,00

Kalimantan Timur 119 2 1,68 22 11 50,00 22  11 50,00

Sulawesi Utara 0 - - 62 0 0,00 62  0 0,00

Sulawesi Tengah 0 - - 15 0 0,00 15  0 0,00

Sulawesi Selatan 2 0 0,00 461 28 6,07 461  21 4,56

Sulawesi Tenggara 30 0 0,00 47 0 0,00 47  0 0,00

Sulawesi Barat 2 0 0,00 68 0 0,00 68  0 0,00

Papua Barat 2 0 0,00 2 0 0,00 2  0 0,00

Papua 0 - - 0 - - 0 - -
          

Total 1517 60 3,96 11298 480 4,25 11298  456 4,04

Sumber: BPS

Walaupun data ini hanya menggambarkan rangking dengan kriteria 
penyusunan yang hanya diketahui oleh pihak Alexa.com, data ini dapat 
menjadi panduan dan acuan bagi pemasar untuk mengetahui posisi website 
perusahaan dan kompetitor di era digital ini. Paling tidak, rangking ini dapat 
menunjukkan tingkat jumlah kunjungan yang lebih tinggi relatif terhadap 
suatu website.

Pengumpulan data:
Pengumpulan data di internet dapat dikumpulkan dengan berbagai cara. 
Pengumpulan tersebut dapat dilakukan secara mudah sampai cara yang sulit. 
Beberapa cara yang mudah dilakukan antara lain adalah:

1. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan mengamati data yang sudah tersedia 
di suatu website penyedia data. Selain itu, observasi dapat juga dilakukan 
dengan membuat “perangkap” data yang disiapkan programer di website 
perusahaan. Pada dasarnya, observasi hanya melakukan pengamatan dan 
pencatatan data yang sudah ada di dunia digital. 
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(Sumber: Alexa.com)

Gambar 6. Ranking Website Tokopedia.com Relatif Terhadap Website Lain

2. Wawancara

Pada pemasaran konvensional, pengumpulan data melalui wawancara hanya 
dapat dilakukan dengan tatap muka. Interviewer dan responden bertemu di 
suatu tempat pada saat yang sama dan melakukan wawancara. Pada dunia 
digital, wawancara selain dilakukan seperti pada era konvensional, tehnik ini 
juga dapat dilakukan melalui suatu program “talk”. Program ini dapat berisi 
text saja, gambar atau video seperti kedua orang tersebut berada pada suatu 
tempat yang sama. Selain itu, kemampuan program ini juga meningkat. 
Program ini dapat menampung beberapa orang responden dengan seorang 

interviewer sehingga wawancara ini seolah-olah sebagai suatu “focus 

discussion group”. Program ini sudah banyak jenisnya dan salah satu yang 
dikenal adalah “Chat Room”. 

3. Angket

Angket di internet dapat juga dikirimkan seperti pada era konvensional. 
Cara yang dilakukan adalah mengirim file angket sebagai lampiran dalam 
sebuah email. Kemudian responden mengisi angket dan mengirimkan 
kembali. Namun ada juga program di internet yang menyediakan “angket”. 
Sebagai contoh adalah “Google Form”. Angket dibuat dengan terlebih dahulu 
melakukan “login” ke akun Google dan kemudian masuk ke menu Google 
Drive dengan pilihan menu “membuat dokumen”. Jika angket sudah dibuat, 
maka angket tersebut dapat dikirim ke alamat email yang diinginkan atau 
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alamat URL angket tersebut dikirimkan melalui berbagai program internet 
seperti email, Whatsapp, Facebook dan lain sebagainya. Pembuatan angket 
ini lebih praktis karena responden langsung mengisi angket dan data secara 
otomatis tersimpan di dalam server. Selain itu, angket jenis ini juga dapat 
langsung mengolah data dan menampilkan hasil dalam bentuk diagram atau 
gambar rekapitulasi data dalam sekali klik saja. Keuntungan lain dari angket 

ini adalah data dapat diunduh ke dalam format Excel sehingga memudahkan 
di dalam pengolahan lebih lanjut.

Penjelasan di atas menggambarkan tentang pengumpulan data yang relatif 
mudah diperoleh. Seperti disebutkan di atas, di internet juga terdapat sumber 
data yang sulit untuk diperoleh. Data tersebut dilindungi oleh berbagai 
perangkat lunak baik dengan tingkat keamanan rendah sampai pada tingkat 
keamanan tinggi. Data yang dilindungi dengan tingkat keamanan rendah 
antara lain adalah website berlangganan suatu berita atau musik atau foto-
foto. Sedangkan data yang dilindungi dengan tingkat keamanan tinggi antara 
lain adalah data nasabah bank, data nasabah pelaku efek, data intelejen, 
data rahasia negara dan lain sebagainya. Setiap usaha yang dilakukan untuk 
mengambil atau membuka data dengan tingkat keamanan tinggi tersebut 
dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. 

Manfaat Data bagi Pemasaran Digital
Data mempunyai peranan penting bagi pemasaran digital. Suatu program 
pemasaran yang baik dan tepat dibuat berdasarkan data yang tepat dan teliti. 
Jika data kurang tepat dan teliti maka program pemasaran yang dibuat juga 
akan menjadi bias terhadap tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu, data 
mempunyai manfaat bagi pemasaran antara lain untuk:

1. Mengetahui keadaan masa lalu terhadap suatu kondisi pemasaran 
tertentu;

2. Mengetahui kondisi saat ini terhadap suatu produk atau kompetitor atau 
indikator pemasaran lain;

3. Menjadi bahan pengolahan data untuk membuat suatu prediksi masa 
depan;

4. Menjadi bahan untuk memonitoring dan mengevaluasi suatu program 
pemasaran.
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Menjaga validitas data pemasaran
Kepercayaan dan validitas data merupakan hal penting. Data valid akan 
memberikan hasil intrepretasi yang sesuai dengan keadaan pelanggan. 
Kesesuaian itu akan mendorong tingkat penjualan dan menghasilkan laba 
yang menarik bagi pemegang saham. 

Pada era digital, perusahaan harus menjaga kepercayaan dan validitas data 
yang diperoleh. Salah satu data yang mempunyai kepercayaan dan validitas 
tinggi adalah data yang diambil oleh perusahaan sendiri. Hal ini karena 
perusahaan mengetahui dengan benar tentang metode, instrumen, pelaku 
dan sumber data yang diambil. Data tersebut merupakan data primer. Oleh 
sebab itu, perusahaan harus membuat organisasi atau suatu program yang 
tepat untuk mendapatkan data tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan untuk menjaga validitas data 
pemasaran antara lain adalah:

1. Menempatkan staf perusahaan yang mempunyai kualifikasi yang sesuai 
untuk pengambilan dan pengolahan data;

2. Memberikan wewenang yang cukup bagi staf tersebut untuk menjalankan 
tugas-tugas dalam pengumpulan dan pengolahan data;

3. Memberikan fasilitas dan sarana serta prasarana memadai untuk 
menjaga validitas data;

4. Melakukan pengujian dan croscek data terhadap data yang diperoleh;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Semua hal tersebut harus direncanakan oleh seseorang yang mempunyai 
jabatan di atas staf tersebut dengan saran dan bantuan dari staf itu. Hal ini 
terkait dengan wewenang yang diberikan sehingga dengan wewenang yang 
lebih tinggi, program menjaga validitas data dapat lebih terjamin. 

Perangkat Data
Cara-cara tersebut di atas, sebelum dilaksanakan oleh perusahaan, perlu 
dipersiapkan perangkat-perangkat pendukung. Perangkat-perangkat 
pendukung ini berfungsi untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk mendapatkan data (khususnya data primer) di atas. Perangkat-
perangkat yang diperlukan perusahaan tersebut antara lain adalah:
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1. Divisi atau staf perusahaan yang bertanggung jawab terhadap 
pengumpulan data. Tergantung pada kemampuan perusahaan, 
perusahaan itu dapat saja membentuk suatu divisi khusus atau hanya 
menunjuk seorang staf perusahaan. Hal tersebut juga mempertimbangkan 
beban pekerjaan dan cakupan data yang akan diperoleh. Jika beban dan 
cakupan data besar maka diperlukan beberapa orang atau sebuah divisi. 
Jika sebaliknya maka cukup dikerjakan oleh 1 atau 2 staf perusahaan 
saja.

2. Ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan. Perusahaan harus dapat 
memberikan penjelasan mengenai data apa saja yang diperlukan 
dan bagaimana data tersebut diolah untuk memberikan informasi 
pengambilan keputusan. Pada ruang lingkup ini, perusahaan juga 
harus mempertimbangkan kebutuhan data dari semua divisi di dalam 
perusahaan termasuk kebutuhan pimpinan puncak perusahaan. 
Pertimbangan yang komprehensif akan sangat membantu dan 
memudahkan divisi lain dan juga pimpinan puncak dalam mengambil 
keputusan atau kebijakan perusahaan. 

3. Hardware dan software digital. Data pada era digital dapat diperoleh jika 
perusahaan juga mempunyai hardware dan software digital. Hardware 

adalah perangkat keras atau suatu alat yang digunakan untuk menjalankan 
software. Software adalah suatu program komputer yang mempunyai 
fungsi dan kegunaan tertentu di dalam hardware. Tanpa kedua sarana 
tersebut, perusahaan tidak dapat memperoleh data digital. Hardware 

dan software tersebut dapat digunakan perusahaan untuk mencari data, 
mengolah data, menyiapkan suatu bentuk penangkap data yang akan 
diisi pelanggan atau mencatat data yang dilakukan pelanggan (aktivitas 
pelanggan).

4. Internet. Perusahaan harus berlangganan internet agar terhubung 
dengan perangkat lain dalam jejaring yang sama terutama terhadap 
pelanggan. Dengan hubungan tersebut, perusahaan dan pelanggan dapat 
saling berhubungan dan berinteraksi. Selain itu, perusahaan dapat juga 
terhubung dengan pihak-pihak lain selain pelanggan seperti pihak vendor, 
supplier, rekan bisnis dan banyak pihak lain. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam berlangganan internet adalah pihak vendor internet, 
kapasitas internet yang tersedia dan kecepatan akses yang dimiliki oleh 
vendor tersebut. Vendor internet ada yang berkualitas baik dan ada pula 



120 PEMASARAN DIGITAL

yang belum berkualitas baik. Kapasitas internet terkait dengan besaran 
data yang dapat diunggah dan diunduh oleh perusahaan. Sedangkan 
kecepatan akses terkait dengan kecepatan mengunggah dan mengunduh 
data dari internet. Ketiga hal tersebut perlu mendapatkan pertimbangan 
yang masak agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan spesifikasi 
internet yang dibutuhkan.

5. Anggaran. Perusahaan juga harus mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengadaan data. Semakin besar anggaran yang dialokasikan akan semakin 
besar kemampuan perusahaan untuk mendapatkan data. Namun 
besaran anggaran ini tidak mencerminkan semakin tinggi validitas data 
yang diperoleh. Data valid dapat juga diperoleh dengan menggunakan 
anggaran yang kecil. Bahkan, data valid juga dapat diperoleh tanpa 
anggaran yang berarti atau sudah dapat dilakukan dengan menggunakan 
aktivitas operasional yang berjalan. Contoh data ini adalah data penjualan 
produk. Data ini dengan sangat mudah diperoleh dari divisi penjualan 
tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.

Pencurian Data Digital
Pencurian data digital adalah suatu pengambilan data tanpa mendapatkan 
ijin dari pemilik data. Tindakan ini merupakan suatu tindakan kejahatan dan 
tidak adil terhadap pihak yang dirugikan. Pelaku yang melakukan tindakan 
ini dapat dihadapkan pada meja hijau untuk mendapatkan ganjaran sesuai 
hukum yang berlaku. 

Pada umumnya, pencurian data digital dilakukan dalam konteks motif 
keuangan. Pelaku melakukan pencurian data identitas suatu akun untuk 
kemudian digunakan bagi kepentingan pelaku. Beberapa tindakan tidak 
terpuji yang dilakukan pelaku antara lain adalah:

1. Phising, yaitu mengirimkan email palsu kepada korban untuk 
mendapatkan identitas korban. Selain email palsu, pelaku juga dapat 
menyediakan pelayanan yang berisi jebakan agar korban mengisi data-
data pribadi terlebih dahulu.

2. Pharming, yaitu mengalihkan alamat suatu website ke website palsu. 
Korban merasa bahwa website yang dikunjungi adalah website yang 
benar sehingga tanpa ragu-ragu mengisi data-data pribadi pada website 
palsu tersebut.
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3. Pretexting, yaitu menggunakan identitas palsu atau memberikan alasan 
palsu kepada calon korban. Biasanya pelaku menggunakan nama 
suatu perusahaan besar atau merek terkenal untuk mengelabuhi calon 
korban.

4. Quid Pro Quo, yaitu memberikan janji-janji hadiah kepada calon korban 
jika calon korban bersedia mengisi data-data pribadi.

5. Skimming, adalah mendapatkan data-data digital dari kartu magnetik di 
kartu kredit.

6. Password Cracking, adalah perusakan kunci password yang ada di 
dalam suatu sistem dengan berbagai cara dan tehnik perusakan kunci 
password.

Tindakan antisipasi terhadap pencurian 

data digital
Sebagai perusahaan yang juga bertindak sebagai pemasar, data kompetitor 
dan data lain yang dibutuhkan untuk menyusun dan melaksanakan program 
pemasaran, juga perlu diperoleh. Namun demikian, perusahaan juga perlu 
melakukan tindakan pencegahan dan antisipasi jika website dan database 
perusahaan menjadi salah satu target dari oknum pencari data tidak resmi 
(ilegal). Upaya untuk mencegah tersebut dapat terdiri dari usaha untuk 
menghindari terjadinya pencurian data dan usaha untuk mengurangi besaran 
risiko kerugian yang terjadi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk 
itu antara lain adalah:

1. Perangkat keras digital perusahaan tidak dibuang atau disimpan pada 
tempat yang berpotensi sebagai sumber oknum untuk mendapatkan 
informasi penting perusahaan. Barang-barang seperti komputer, hardisk, 
flashdisk, dan gadget sebaiknya dimusnahkan dengan sebaik-baiknya 
terutama pada sparepart penyimpanan data.

2. Informasi penting yang terdapat di dalam perangkat digital diproteksi 
menggunakan program proteksi dan jika informasi diperlukan, harus 
diberikan pada pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung-jawab 
terhadap keamanan data tersebut.

3. Pengetahuan pengguna terhadap keamanan penggunaan data dalam 
menggunakan perangkat digital, harus memadai.
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4. Sebaiknya menggunakan perangkat software asli dan mempunyai lisensi 
resmi.

5. Menggunakan software anti virus atau software proteksi untuk jaringan 
yang kekinian.

6. Menggunakan password yang baik dan aman misalnya dengan mengganti 
password secara berkala dan menggunakan huruf dan angka yang sulit 
ditebak.

7. Tidak menggunakan komputer lain / jaringan lain yang sistem keamanan 
komputer / jaringan tersebut diragukan keamanannya.

8. Hindari untuk berkunjung ke tautan tertentu yang tidak berhubungan 
atau mencurigakan.

9. Menyediakan fasilitas transaksi keuangan dengan menggunakan 
program pembayaran online yang sudah bersertifikat dan terverifikasi 
baik seperti VISA, MASTERCARD dan lain-lain.

10. Menyediakan Helpdesk resmi untuk menerima pengaduan dan 

memberikan bantuan kepada pelanggan.

11. Mengalihkan risiko kerugian kepada pihak asuransi.

Manipulasi Data Digital
Era digital ini memudahkan dan bahkan sangat memudahkan seseorang 
oknum untuk melakukan manipulasi data. Program-program software 
yang ada mampu merubah data dengan mudah karena memang dirancang 
untuk memudahkan pengguna melakukan suatu kreatifitas. Beberapa kasus 
pencemaran nama baik telah dilakukan pengguna internet dengan melakukan 
perubahan pada gambar foto seorang tokoh terkenal. Dengan menggunakan 
suatu program editing foto, gambar tokoh tersebut diubah atau diganti 
dengan tokoh lain sehingga menimbulkan kesan yang negatif. Kemudian foto 
tersebut disebar dan menyebar ke dalam dunia maya baik melalui website 
maupun media-media sosial.

Contoh manipulasi data juga terjadi pada sejumlah akun-akun pribadi. 
Pada masa kampanye kepala daerah di beberapa provinsi di Indonesia, 
banyak ditemukan akun calon kepala daerah yang mempunyai banyak 
pengikut (follower). Pengikut-pengikut tersebut melakukan banyak aktivitas 
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dan dukungan kepada calon kepala daerah itu di akun kepala daerah 
sehingga seolah-olah akun calon kepala daerah tersebut sangat dinamis 
dan kekeluargaan. Jika diteliti lebih mendalam, banyak akun-akun pengikut 
tersebut yang dibuat oleh seseorang oknum saja. Kemudahan di dalam 
membuat akun individu di dunia maya menyebabkan seseorang dengan 
mudahnya membuat banyak sekali akun. Bahkan, pembuatan akun-akun ini 
menjadi suatu bisnis tersendiri dengan tujuan-tujuan tertentu. 

Manipulasi data yang cukup ramai dan saat ini masih dilakukan adalah 
peningkatan data pengunjung (traffic visitor). Data ini penting bagi para 
pemilik website untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website mereka. 
Data traffic yang tinggi akan menyebabkan raking website menjadi tinggi. 
Semakin tinggi ranking website, semakin tinggi peluang website untuk berada 
pada halaman pertama dari mesin pencari sehingga peluang untuk dikunjungi 
konsumen semakin besar. 

Manipulasi traffic dapat dilakukan dengan membuat banyak kunjungan 
“palsu” ke suatu website. Manipulasi itu juga dapat dilakukan oleh sebuah 
mesin (robot) yang secara otomatis bekerja dengan sendirinya. Dengan 
semakin banyak kunjungan ini maka semakin tinggi data traffic dan semakin 
tinggi rangking website. Oleh sebab itu, pemilihan data yang dapat dipercaya, 
valid dan up date harus dilakukan dengan baik dan cermat agar tidak terjadi 
kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. 





BAB 7

JENIS-JENIS IKLAN DIGITAL

Sebelum membahas tentang jenis-jenis iklan digital, perlu juga disampaikan 
beberapa jenis iklan media konvensional sebagai bahan perbandingan. Jangan 
lupa, bahwa saat ini, proses transisi media konvensional ke media digital 
masih berlangsung. Hal tersebut terjadi karena manusia pengguna media 
konvensional masih banyak ditemukan terutama pada konsumen berusia 
tua. Sedangkan konsumen media digital banyak ditemukan pada konsumen 
berusia muda. 

Pada masa transisi ini, kontribusi perhatian masyarakat terhadap media juga 
terlihat bergeser. Hasil penelitian Zenit Optimedia tahun 2015 dalam Todor 
(2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penggunaan internet mencapai 
+105%, iklan outdoor +3%, television -8%, film sinema -11%, radio -15%, 
majalah -23%, dan koran -31%. Selain itu, dari 490 menit yang digunakan 
masyarakat untuk membaca media, televisi masih terlihat mempunyai porsi 
terbesar dengan rata-rata lama menonton selama 3 jam per hari. Sedangkan 
internet menempati urutan ke 2. Namun trend masyarakat untuk menonton 
televisi semakin menurun dan penggunaan internet semakin meningkat. 

Pada sisi kontrak penayangan iklan, Vahab dan Hamid (2017) menemukan 
bahwa pada tingkat nilai kontrak tertentu, sistem kontrak tayang iklan dengan 
sistem lelang tayang iklan mempunyai tingkat revenue yang berbeda. Tingkat 
revenue tayang iklan dengan cara kontrak mendapatkan revenue lebih tinggi 
dari revenue tayang iklan lelang. 

Jenis iklan di Media Konvensional
Media konvensional adalah media massa yang belum menggunakan internet. 
Media tersebut antara lain adalah koran cetak, radio, televisi dan majalah. 
Setiap media mempunya jenis iklan yang sesuai dengan kapasitas media 
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tersebut. Menurut Todor (2016), jika iklan konvensional ditempatkan sesuai 
target pasarnya, iklan konvensional akan mempunyai dampak yang lebih cepat 
dari pada iklan di internet. Iklan di internet akan memakan beberapa minggu 
untuk mendapatkan suatu dampak. Sedangkan iklan konvensional dapat 

lebih cepat. Selain itu, masa berlaku iklan media konvensional lebih lama 
dari suatu website. Banyak website yang memberikan batas waktu terhadap 
penayangan iklan sehingga durasi iklan di website menjadi terbatas. 

Namun, bila dibandingkan dengan iklan di media digital, iklan konvensional 
mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara 
lain adalah:

1. Kesulitan di dalam pengukuran hasil. Dalam beberapa kasus, hasil dari 
iklan konvensional tidak dapat diukur sama sekali.

2. Banyak media konvensional yang mempunyai tarif relatif lebih mahal 
dari pada media digital.

3. Bersifat statis. Iklan statis ini tidak dapat berinteraksi dengan konsumen 
sehingga iklan ini hanya seperti melemparkan brosur dan berharap 
konsumen berminat untuk membacanya.

4. Materi iklan relatif tidak berubah. Jika diperlukan perubahan isi materi 
iklan, perubahan tidak dapat dilakukan dengan cepat.

5. Iklan konvensional sulit untuk mencapai target konsumen yang spesifik. 
Pada umumnya, media konvensional bersifat umum walaupun ada 
beberapa media yang bersifat lebih khusus seperti majalah wanita, 
tabloid anak, buletin kesehatan dan lain-lain.

6. Kesulitan di dalam memberikan informasi perbedaan harga antar 
jenis dan spesifikasi produk yang berbeda. Hal tersebut tidak dapat 
disampaikan dalam iklan konvensional karena akan memakan ruang 

yang cukup banyak. Selain menambah biaya iklan, konsumen juga tidak 
punya banyak waktu untuk membacanya.

Berikut ini akan disampaikan sekilas tentang media konvensional untuk iklan. 
Beberapa jenis iklan pada media konvensional tersebut adalah:
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Iklan Koran
Iklan pada media ini terdiri dari iklan display yaitu iklan yang mempunyai 
banyak gambar; iklan advertorial yaitu iklan yang berisi tulisan dan ulasan 
tentang suatu hal; iklan kreatif yaitu iklan yang dirancang dengan bentuk 
khusus dan unik; iklan kolom yaitu iklan yang terbatas hanya berada dalam 
1 kolom dengan tinggi tertentu; dan iklan baris yaitu iklan yang terdiri dari 
beberapa baris dalam sebuah kolom. 

Ukuran iklan di koran ini dapat meliputi luasan besar kertas koran. Pada 
umumnya ada iklan yang mencapai 1 halaman koran, ½ halaman koran, ¼ 
halaman koran dan 1/

8
 halaman koran atau bahkan lebih kecil lagi. Selain itu, 

iklan di koran ini dapat berwarna-warni atau hanya sekadar hitam putih. 

Isi iklan pada media cetak ini dapat berupa berbagai macam. Isi iklan tersebut 
antara lain adalah iklan produk / jasa, pengumuman, ucapan selamat atau 
ucapan duka cita, iklan sosial, iklan laporan keuangan dan berbagai jenis 
lainnya.

Iklan Majalah
Untuk iklan di majalah, jenis dan variasinya lebih sedikit bila dibandingkan 
dengan iklan di koran. Pada iklan di majalah hanya terdapat iklan display dan 
iklan advetorial. Ukuran iklan juga relatif besar dan tidak ada iklan baris atau 
kolom. Pada beberapa majalah tertentu, ukuran iklan hanya 1 ukuran saja 
yaitu 1 halaman penuh. Selain itu, iklan di majalah umumnya berwarna dan 
jarang sekali yang hanya hitam putih. 

Iklan Radio
Jenis iklan di radio ada 3 jenis yaitu spot, adlibs dan talkshow. Iklan spot 
adalah iklan yang sudah direkam terlebih dahulu dan ditayangkan saat jeda 
iklan berlangsung. Iklan adlibs adalah iklan yang dibacakan oleh penyiar radio 
sedangkan iklan talkshow adalah iklan yang disampaikan dalam bentuk tanya 
jawab. Iklan talkshow memungkinkan penyiar, narasumber dan pendengar 
berinteraksi pada saat iklan berlangsung. Pada umumnya durasi iklan di radio 
adalah 60 detik kecuali untuk iklan talkshow yang berlangsung sekitar 30 
menit.
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Iklan Televisi
Rata-rata durasi iklan di televisi 30 detik setiap tayang. Namun ada juga yang 
mempunyai durasi iklan selama 5 detik, 10 detik dan 15 detik. Jangkauan 
iklan media ini mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain iklan itu, 
terdapat juga iklan filler yaitu iklan yang mempunyai durasi tayang lebih lama, 
sekitar 2 – 10 menit. Pada media televisi ini juga dapat dilakukan iklan dalam 
bentuk komunikasi interaktif seperti talkshow. Bentuk ini dapat ditayangkan 
secara langsung maupun dalam bentuk rekaman (tapping).

Sebelum media online berkembang, biaya pemasangan iklan di televisi adalah 
biaya iklan yang besar. Rate iklan pada waktu “prime time” dapat mencapai 
puluhan juta Rupiah. Oleh sebab itu, para pemasang iklan hanya membuat 
iklan dalam waktu hitungan detik saja. 

Iklan Handphone
Pada masa berkembangnya telepon selular, iklan melalui media ini juga 
berkembang. Iklan pada media ini dapat dilakukan melalui pesan singkat 
(SMS) dan iklan bergambar (MMS). Iklan bergambar ini dapat berupa foto dan 
dapat pula berupa video. Target iklan melalui media ini dapat disesuaikan, 
misalnya konsumen yang berada di suatu pusat pembelanjaan tertentu 
atau konsumen yang ada di suatu kota tertentu saja dan berbagai segmen 
konsumen lainnya.

Biaya iklan jenis ini relatif murah. Pada masa jaya-jayanya, tarif iklan melalui 
media ini sekitar Rp. 100,-/nomor telepon dan dapat disebar pada banyak 
nomor telepon sekali kirim. Bahkan terdapat software yang berfungsi untuk 
mengumpulkan database nomor telepon dan memberikan isi pesan iklan dan 

mengirimkan dalam sekali tekan tombol. 

Jenis Iklan di Media Digital (Online)
Iklan online merupakan suatu bentuk iklan baru yang berkembang setelah 
dunia internet merambah masyarakat dunia. Iklan ini terletak di dalam dunia 
maya dalam berbagai program dan berbagai bentuk. Pada awalnya, iklan ini 
muncul dalam program website yaitu iklan yang ditempatkan pada suatu 
website atau suatu website yang merupakan iklan itu sendiri. 
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Salah satu website yang merupakan iklan adalah www.toko-baju.com. 

Wesbite ini merupakan sebuah toko baju yang menjual secara online. Di 
dalam toko ini banyak terdapat pilihan baju dan asesories lain yang terkait 
dengan baju. Misalnya saja sepatu, aksesoris kecantikan, mainan, souvenir 
dan hadiah-hadiah. 

Pengelola toko baju tersebut dapat juga memasang iklan di website lain. 
Website lain tersebut dapat berupa website sejenis, website berita, website 
tempat bermain atau website-website lain yang mempunyai hubungan 
dengan konsumen. Selain itu, pengelola toko baju itu juga dapat memasang 

iklan di program lain seperti di dalam blog, search engine, media sosial, media 

games dan lain sebagainya. Jika netter mengklik iklan tersebut maka netter 
akan dibawa ke website www.toko-baju.com. 

Dung dan Tam (2017) melakukan penelitian di propinsi Dong Nai, Vietnam 
dengan 300 responden UMKM dan mengatakan bahwa iklan di media 
digital adalah salah satu cara untuk mengiklankan produk dan jasa. Media 
ini dapat menghemat biaya perusahaan dari pada media iklan konvensional. 
Mereka juga menyatakan bahwa iklan di media digital lebih mudah diukur 
dan lebih mudah dievaluasi untuk mendapatkan pembelajaran dari program 
promosi yang dijalankan. Fuxman (2014) menambahkan bahwa media digital 
merupakan media yang efektif untuk melakukan promosi produk.

Ghose and Todri (2015) menunjukkan bahwa paparan untuk menampilkan 
iklan dapat meningkatkan kecenderungan konsumen untuk mencari merk 
dan produk yang sesuai dengan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat 
melakukan penelusuran aktif dengan berupaya mengumpulkan informasi 
melalui mesin pencari maupun melalui kunjungan langsung ke situs web 
pengiklan. Konsumen juga dapat melakukan pencarian pasif menggunakan 
sumber informasi yang datang secara eksogen, seperti iklan bergambar 
yang tiba-tiba muncul di layar. Durasi iklan yang semakin lama juga dapat 
mendorong konsumen dalam pencarian langsung (mengunjungi website) 
maupun pencarian tidak langsung (melalui mesin pencari). 

Ghose and Todri (2015) juga mengatakan bahwa selain dapat meningkatkan 
kecenderungan konsumen untuk mencari merek dan produk yang sesuai, 
iklan memberikan pengaruh signifikan (secara statistik dan ekonomi) pada 
peningkatan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian. Niat 
pembelian itu dapat diperkuat sampai 4 kali jika konsumen sudah ditargetkan 
sejak awal melalui segmentasi.
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Athma (2018) menemukan perilaku konsumen yang menggunakan telepon 
pintar terhadap iklan online. Berdasarkan penelitiannya, laki-laki lebih mudah 
terpengaruh oleh iklan online dari pada wanita. Kemudian, dia menemukan 
juga bahwa usia dan pendapatan dari responden bukan merupakan faktor 
penting bagi suatu iklan dalam menentukan perilaku pembelian. 

Beberapa jenis iklan online dapat dilihat pada alenia berikut ini:

a. Iklan Langsung (Direct advertising)

Pada jenis iklan ini, pemasang iklan akan langsung berhubungan dengan 
pemilik media online seperti pada media konvensional. Pemasang iklan dapat 
memberikan materi iklan untuk diunggah pada media online atau pemilik 
media online dapat juga membuatkan materi iklan bagi pemasang iklan. Iklan 
seperti ini dapat ditemukan pada suatu website dan dapat pula ditemukan 
pada suatu blog. Bentuk iklan ini dapat berupa gambar atau teks atau 
merupakan penggabungan antara gambar dan teks. Ukuran iklan tergantung 

pada ruang yang tersedia dan juga besaran nilai kontrak antara pemasang 
iklan dengan pemilik media. Semakin besar ukuran iklan dan semakin lama 

waktu tayang maka nilai kontrak akan semakin besar. 

(Sumber: CNN.com)

Gambar 7. Contoh Iklan Langsung: Iklan Bank Mega
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b. Iklan Layanan Sendiri (Self-service 

Advertising)

Proses pengerjaan iklan ini sedikit berbeda dengan iklan langsung. Pada jenis 

iklan ini, materi iklan, penempatan iklan, tampilan dan teks di dalam iklan 

dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan. Pengerjaan ini dilakukan secara online 
sehingga tampilan iklan ini perlu diperhatikan berkali-kali setelah diunggah 
agar mempunyai tampilan yang lebih menarik. Hal ini terjadi karena format 
pembuatan iklan pada setiap media berbeda-beda baik ruang yang tersedia, 
ukuran fonts, jenis fonts dan berbagai format tampilan lainnya. Bentuk iklan 
yang diunggah dapat berupa teks, gambar dan bahkan video. Hal yang unik 
dari jenis iklan ini adalah pemasang iklan dapat lebih spesifik menentukan 
target pasar produk, dapat lebih memilih tata letak iklan dan membayar 
iklan hanya pada iklan-iklan yang dilihat oleh konsumen (diklik konsumen). 
Kelemahan iklan ini adalah pemasang iklan pada umumnya tidak mempunyai 
SDM yang mampu membuat iklan dan memasang iklan jenis ini dengan 
baik. Oleh karena itu, biasanya terdapat pihak ketiga yang memberikan jasa 
pemasangan iklan jenis ini kepada pihak pemasang iklan. 

(Sumber: Google.com)

Gambar 8. Contoh iklan Layanan Sendiri

c. Ad Networks

Ad Networks adalah sebuah operator (sistem jaringan) yang menghubungkan 
antara pemasang iklan dengan pemilik website. Pemasang iklan tidak perlu 
repot-repot mencari website yang sesuai dengan produk mereka untuk 
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menempatkan iklan perusahaan. Pemilik website juga tidak perlu repot-
repot mencari pemasang iklan untuk ditempatkan di website / blog miliknya. 
Ad Networks secara otomatis akan menghubungkan kedua pihak tersebut 
dan mendapatkan keuntungan mutualisme. Pada jenis iklan ini, pemilik 

website hanya berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan netter 
dengan berkonsentrasi pada isi website. Pemilik website harus menjadikan 
isi website berkualitas dan disukai banyak netter sehingga tingkat kunjungan 
semakin tinggi tanpa bersusah payah mencari pemasang iklan. Beberapa 
contoh operator jenis iklan ini antara lain adalah Technorati, CPX Interaktif, 
Value Click Media, Tribal Fusion, dan Burst Media. Masing-masing operator 
tersebut mempunyai peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti oleh 
pemasang iklan dan juga pemilik website. Iklan seperti ini mencari netter 
sebanyak-banyaknya untuk melihat iklan dengan menggunakan biaya sekecil 
mungkin. 

(Sumber: Admedia.com)

Gambar 9. Contoh Ad Networks

d. Contextual Advertising

Jenis iklan ini mempertimbangkan isi dari iklan yang dibuat. Operator iklan 
ini akan secara otomatis menempatkan iklan ini pada website-website 
yang terkait dengan isi iklan. Iklan ini tidak ditampilkan secara acak namun 
ditampilkan sesuai isi iklan dengan isi suatu website. Operator jenis iklan ini 
antara lain adalah Google AdSense dan Yahoo Publisher Network. 
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(Sumber: Google.com)

Gambar 10. Contoh iklan Contextual Advertising

e. Iklan RSS

RSS adalah suatu program yang disediakan oleh penyedia data (suatu 
website) untuk memberikan informasi-informasi isi website (RSS Feed) 
kepada pelanggan. RSS mempunyai beberapa istilah antara lain: Rich Site 
Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) dan Really Simple 
Syndication (RSS 2.0). Biasanya, informasi tersebut berganti secara reguler 
sehingga perlu disampaikan kepada pelanggan atau memang pelanggan itu 
sendiri yang membutuhkan perubahan-perubahan informasi tersebut. Contoh 
website yang menyediakan program ini biasanya adalah suatu website berita. 
Isi RSS hanya terdiri dari beberapa kata dan link untuk membaca informasi 
yang disampaikan. Iklan melalui program RSS, ditampilkan dalam RSS Feed. Isi 
iklan disesuaikan dengan isi RSS Feed baik secara otomatis maupun manual. 

f. Ad Agency

Seperti media konvensional biasa, dunia maya juga mempunyai operator 
iklan seperti agen iklan. Pemasang iklan dapat datang ke agen atau berkirim 
email dan pihak agen akan menawarkan beberapa alternatif ruang untuk 
pemasangan iklan pada website-website ramai pengunjung. Kelebihan jenis 
iklan ini adalah pihak agensi sudah mempunyai jejaring ruang iklan dan 
berpengalaman di dalam penempatan iklan sehingga penempatan iklan 
menjadi lebih efektif mencapai target pasar. 
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(Sumber: Adagency.com)

Gambar 11. Contoh Ad Agency

Jenis Iklan Facebook
Facebook merupakan salah satu media yang popular saat ini. Rating media 
ini di dunia maya tinggi dan menarik banyak vendor untuk memasang iklan 
promosi di media sosial ini. Facebook juga menyediakan ruang untuk iklan. 
Beberapa ruang iklan dapat digunakan vendor untuk mempromosikan 
produk-produknya. Beberapa jenis iklan yang dapat dimanfaatkan di media 
sosial ini antara lain adalah: 

1. Iklan Klik Ke Website 

 Facebook juga menyediakan fasilitas iklan yang bila diklik akan membuka 
jendela baru. Jendela baru tersebut merupakan website tujuan dari iklan 
yang dituju. 

2. Iklan Like Fanpage

 Facebook mempunyai halaman yang disebut dengan fanpage. Fanpage 
ini dapat berisi informasi tentang seseorang, perusahaan, pendidikan, 
sosial dan lain sebagainya. Pada fanpage ini vendor dapat memberikan 
informasi mengenai produk yang ingin dipromosikan. Fanpage ini 
akan lebih bermanfaat bagi promosi jika banyak penggemarnya atau 
dengan kata lain fanpage anda mempunyai banyak member. Untuk 
meningkatkan jumlah member, vendor perlu mempromosikan fanpage 
ini dan diharapkan promosi ini dapat menambah jumlah member.
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3. Iklan Promote Post /Iklan Postingan

 Jika vendor ingin mempromosikan produk tertentu atau informasi 
tertentu di dalam fanpage, vendor dapat juga memasang iklan di 
Facebook ini. Iklan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah netter 
untuk membaca informasi di dalam fanpage dan tidak meningkatkan 
member fanpage.

4. Iklan Promosi Kunjungan Acara/Event

 Jika vendor mempunyai event seperti konser, pameran, seminar, gathering 

dan lain-lain, Facebook juga dapat membantu vendor mempromosikan. 
Iklan event vendor akan muncul di wall Facebook masyarakat dengan 
kriteria target pasar yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hasil penelitian Liberali (2017) pada media sosial menunjukkan bahwa iklan 
berbentuk video lebih kuat pengaruhnya kepada konsumen dari pada iklan di 
media sosial namun jika kedua iklan tersebut disajikan secara simultan dengan 
tingkat perhatian tinggi, kedua iklan tersebut menjadi bersifat subtitusi. 

Jenis Iklan Instagram
Jenis iklan pada media sosial ini tidak jauh berbeda dengan jenis iklan pada 
media sosial Facebook. Pada media sosial ini, jenis iklan yang tersedia 
adalah:

1. Iklan Klik Ke Website /Halaman Instagram

 Pada jenis iklan ini, jika netter mengklik iklan ini maka netter akan 
diarahkan ke sebuah halaman website atau ke halaman instagram juga.

2. Iklan Instal Aplikasi

 Ada kalanya juga, vendor menginginkan netter untuk menginstal sebuah 
program aplikasi. Program aplikasi ini memudahkan netter untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan vendor. Jika netter mengklik 
iklan ini maka netter akan diarahkan ke sebuah halaman yang bertujuan 
untuk mengunduh sebuah aplikasi.

3. Iklan Promosi Video

 Jenis iklan ini berupa file video yang akan berjalan jika dilihat atau diklik 
oleh netter. Video dapat dibuat oleh vendor atau dibuat oleh penyedia 
jasa iklan. Hasil penelitian Bruce (2017) mengatakan bahwa format 
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video yang berbentuk animasi lebih efektif dari pada format statis 
pada berbagai rancangan iklan. Video beranimasi ini mampu menarik 
perhatian lebih kuat, mendorong konsumen untuk melihat kembali 
dan membentuk kesenangan terhadap merk. Namun, iklan statis masih 
cukup efektif menarik untuk iklan harga dan penyusunan target pasar 
baru. Di samping itu, dia menemukan bahwa penyusunan target baru 
untuk sebuah iklan hanya efektif jika memberikan insentif harga.

Sinergi Iklan
Pada media konvensional, sering terjadi iklan yang bersinergi. Iklan bersinergi 
adalah iklan yang mendukung suatu acara yang diselenggarakan di suatu 
media. Misalnya suatu perusahaan pasta gigi membuat suatu acara game 
di suatu stasiun televisi pada hari Sabtu, jam 10 lagi. Perusahaan tersebut, 
selain membuat dan memasang iklan di televisi tersebut atau televisi lain, 

juga membuat iklan di radio, koran atau media konvensional lainnya. Tujuan 
dari iklan sinergi ini adalah untuk meningkatkan jumlah konsumen yang 
melihat acara game tersebut.

Pada media internet, hal tersebut juga terjadi. Suatu website yang merupakan 
website untuk pemesanan hotel dan tiket transportasi, juga membuat dan 
memasang iklan di media televisi selain di media digital. Hal ini masih terjadi 
sampai saat karena pemasang iklan masih percaya bahwa sebagian konsumen 
masih melihat televisi sebagai salah satu media hiburan mereka. Jadi, tidak 
selalu suatu media digital (website) memasang iklan hanya di media digital 
saja. Suatu website dapat juga memasang di kedua jenis media tersebut yaitu 
media digital dan media konvensional. 

Selain menggunakan media konvensional untuk memasang iklan, suatu 

website dapat juga dipromosikan melalui berbagai jenis iklan di media digital. 
Penggunaan media digital sebagai ruang iklan menambah jumlah pilihan 
media yang dapat dipilih. Bagi pemasang iklan (baca: manager promosi), 
nampaknya hal ini menjadi suatu hal yang lebih mudah. Namun justru karena 
tersedia banyak pilihan media maka terjadilah kesulitan di dalam menentukan 
kombinasi-kombinasi antar media yang paling sesuai bagi suatu produk atau 
perusahaan yang mampu meningkatkan jumlah pemirsa dan meningkatkan 
volume penjualan lebih tinggi. Selain sulit, diperlukan waktu yang cukup lama 
juga untuk dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa suatu kombinasi media 
dapat memberikan sinergi hasil yang terbaik.
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Xi dkk (2017) melakukan penelitian tentang subtitusi iklan online dan iklan 
offline dan dampak pada biaya iklan total. Penelitian dilakukan sejak tahun 
2005 sampai dengan tahun 2011 pada 3 industri yaitu minuman beer, sereal 
dan soft drink. Hasil temuan menunjukkan bahwa iklan tradisional (televisi 
dan print) bersifat subtitusi namun iklan online bersifat komplementer 
dengan iklan tradisional tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena iklan online 
mempunyai target pasar kalangan muda dan iklan ini bersifat menguatkan 
iklan tradisional. Hasil lain menunjukkan bahwa penggunaan iklan online 
dapat menurunkan biaya iklan total dan dampak komplemennya akan 
menurun seiring dengan berjalannya waktu.





BAB 8

ALAT PEMBAYARAN DI MEDIA DIGITAL

Transaksi perdagangan selalu terjadi pada setiap perdagangan baik pada 
perdagangan konvensional maupun perdagangan digital (e-commerce). 
Transaksi perdagangan itu terdiri dari pembayaran dan penerimaan uang. 
Pembeli memberikan uang dan penjual menerima uang kemudian penjual 

menyerahkan barang dan pembeli menerima barang. 

Pada perdagangan konvensional transaksi perdagangan dilakukan secara 
konvensional seperti pembayaran langsung saat proses jual beli, transfer 
uang, pembayaran saat barang diterima pembeli, L/C dan lain sebagainya. 
Pada media digital, transaksi e - commerce dilakukan secara digital. Pada saat 
ini, transaksi e-commerce masih belum seluruhnya dilakukan secara digital. 
Masih ditemukan beberapa penjual yang menyediakan pembayaran secara 
konvensional. Walaupun demikian transaksi digital sudah mulai banyak 
digunakan pada era digital ini.

Nilai transaksi digital tersebut sudah sangat besar saat ini. Bank Indonesia 
(BI) memperkirakan nilai transaksi perusahaan layanan keuangan berbasis 
teknologi atau financial technology (fintech) saja sudah mencapai US$ 14,5 
miliar atau sekitar Rp 193 triliun pada tahun 2016. Jumlah tersebut hanya 
mencapai 0,6% dari total nilai transaksi fintech global yang diperkirakan 
mencapai US$ 2,4 triliun atau sekitar Rp 32 ribu triliun. Pada sisi lain, rata-rata 
nilai transaksi digital per kapita di Indonesia diperkirakan sebesar US$ 58 di 
tahun 2016. Dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan transaksi digital 
Indonesia masih lebih rendah. India, misalnya, transaksi digital di negara 
tersebut mencapai US$ 33 miliar. Negara Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan 
Australia masing-masing menapai US$ 168,5 miliar, US$ 769,3 miliar, US$ 
441 miliar, dan US$ 26 miliar (Setyowati, 2016).
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Kaur Manpreet (2017) menyebut transaksi digital sebagai Demonetization 

(Demonetisasi). Demonetisasi dirasakan oleh setiap bangsa di dunia dan 
berpengaruh pada sisi likuiditas keuangan. Peningkata penggunaan kartu 
kredit atau kartu debit dapat mendorong percepatan proses demonetisasi. 
Demonetisasi mempunyai biaya yang relatif lebih murah dan dalam beberapa 
kasus dapat menghasilkan penghasilan (fee) juga. 

Walaupun demikian, masih terjadi proses migrasi dari cara pembayaran 
konvensional menjadi cara pembayaran digital. Secara nilai nominal, 
uang yang berpindah tangan mempunyai nilai nominal yang sama dengan 
transaksi perdagangan konvensional. Nilai uang yang berpindah tangan 
tersebut akan secara otomatis berpindah dari rekening pembeli ke rekening 
penjual. Bentuk fisik uang senilai harga barang tersebut, tidak ikut berpindah 
sehingga diperlukan penyesuaian digital untuk memindahkan nilai uang di 
rekening pembeli ke rekening penjual. Untuk itulah, diperlukan suatu cara 
pembayaran digital yang dikenal dengan nama Payment Gateway (Aplikasi 
Pembayaran Digital). 

Payment gateway adalah suatu aplikasi sistem digital yang mampu 
memberikan otorisasi alat pembayaran pada perdagangan on line. Melalui 
payment gateway ini, pembeli dapat melakukan pembayaran kepada penjual 
dan penjual dapat menerima pembayaran dari pembeli secara on line. Pada 

transaksi ini, bentuk fisik uang tidak ikut berpindah dari pembeli ke penjual 
namun nilai nominal uang sajalah yang berpindah dari pembeli ke penjual. 

Syarat – syarat Payment Gateway
Payment gateway (aplikasi pembayaran) pada media digital harus akuntabel 
dan kredibel. Tanpa kedua sifat itu, pembeli tidak akan melakukan transaksi 
melalui media digital. Selain itu, payment gateway ini harus memenuhi 
syarat-syarat sbb:

1. Sederhana. Penggunaan payment gateway pada media digital harus 
sederhana dari sudut pandang pembeli. Menu dan tampilan aplikasi 
harus dibuat sederhana agar pembeli tidak mengalami kesulitan dalam 
mengisi form-form yang harus dilengkapi dalam transaksi pembayaran. 
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2. Jelas terbaca. Keterangan dan informasi pengisian harus dibuat jelas 
dan berbeda dengan warna atau gambar latar belakang. Kejelasan dan 
perbedaan tersebut akan sangat membantu pembeli dalam pemahaman 
informasi apa yang harus dimasukkan dalam form pembayaran. 

3. Lengkap. Payment gateway ini harus berisi form yang diisi lengkap oleh 
pembeli. Bila terdapat sebuah form yang tidak diisi maka transaksi tidak 
dapat dilanjutkan. Kelengkapan ini terkait dengan informasi-informasi 
yang dibutuhkan untuk melakukan suatu transaksi pembayaran.

4. Valid. Setiap payment gateway harus dapat memberikan jaminan 
kepada penjual bahwa informasi yang diberikan oleh pembeli dalam 
transaksi pembayaran adalah benar dan sesuai untuk terjadi suatu 
transaksi pembayaran. Jika ada suatu informasi yang tidak valid maka 
aplikasi harus memberikan peringatan bahwa informasi tersebut salah 
atau tidak valid. Tentu saja, aplikasi tersebut harus berhubungan dengan 
beberapa sistem aplikasi lain yang disediakan oleh lembaga pembeli 
persetujuan validasi sehingga dengan suatu kecepatan proses digital 
yang tinggi, dalam waktu beberapa detik, aplikasi dapat memberikan 
peringatan terhadap kesalahan informasi yang dimasukkan pembeli. 

5. Aman. Payment gateway digital harus aman, baik terhadap pencurian 
informasi pembayaran maupun terhadap penyalahgunaan informasi 
dan gangguan keamanan lain. Nomor kartu dan kode verifikasi yang 
dimasukkan oleh pembeli ke dalam payment gateway harus aman dari 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan ini sangat penting 
diperhatikan karena pembeli tidak akan melakukan pembayaran melalui 
payment gateway ini jika ternyata aplikasi tersebut tidak aman. Aplikasi 
yang tidak aman, dapat menimbulkan kerugian pada beberapa pihak 
antara lain adalah pembeli, penjual, lembaga penerbit kartu dan lembaga 
prinsipal kartu. Pihak yang paling dirugikan pada kondisi ini adalah pihak 
penjual. Penjual itu akan kehilangan pembeli dan juga mendapatkan 
persepsi negatif (rumor) yang dapat menyebar cepat ke pembeli lainnya. 
Agar pembayaran aman maka penjual on line harus menerapkan standar 
keamanan data kartu pembayaran (PCI DSS – Payment Card Industry 
Data Security Standards. Pada standar ini, data penjual dilindungi dengan 
melakukan enkripsi data. Enkripsi adalah suatu cara untuk memberikan 
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sandi pada data yang diproses. Setelah dienkripsi, data dapat diproses 
melalui jaringan internet dan aman sampai ke pihak yang dituju. Selain itu, 
ada pula lembaga yang memberikan sertifikasi keamanan terhadap suatu 
website. Lembaga tersebut memberikan tanda keamanan (trustmarks) 
pada website sehingga pembeli yang melihat tanda keamanan tersebut 
merasa aman dalam bertransaksi. Beberapa trustmarks yang sering 
ditemui antara lain adalah Verisign, BBB, TRUSTe, GeoTrust dan lain-
lain. 

6. Cepat. Payment gateway harus dapat melakukan proses transaksi dengan 
waktu relatif cepat. Waktu transaksi yang cepat mengurangi gangguan 
yang mungkin terjadi pada saat transaksi. Selain itu, transaksi yang cepat 
ini juga memperkecil peluang pencurian informasi oleh pihak-pihak 
yang tidak bertanggungjawab. Pembeli juga akan merasa lebih nyaman 
dengan proses transaksi yang cepat.

7. Terpercaya. Payment gateway juga harus terpercaya. Suatu payment 
gateway yang kurang dipercaya akan menurunkan minat pembeli untuk 
menggunakan aplikasi tersebut. Demikian juga dengan penjual. Penjual 

tidak akan menggunakan payment gateway yang kurang dipercaya 
pembeli. Selain untuk meningkatkan kenyamanan belanja pembeli, 
prestise penjual juga akan terangkat dengan penggunaan aplikasi yang 
terpercaya.

8. Mudah. Payment gateway harus mudah dipasang pada website penjual 
dan mudah digunakan oleh pembeli. Kemudahan ini berarti mempunyai 
sifat fleksibel terhadap sistem website yang digunakan penjual sehingga 
mudah dipasang dan mampu menjalankan suatu proses transaksi 
pembayaran. Suatu aplikasi yang tidak mudah dipasang pada media 
digital dan tidak mampu melakukan proses transaksi pembayaran akan 
menyebabkan transaksi pembayaran tidak terlaksana. Oleh sebab itu, 
payment gateway harus mudah dan fleksibel.

9. 24 jam. Payment Gateway pada media digital harus tersedia dalam waktu 
24 jam. Payment Gateway ini harus dapat melayani pembayaran dari 
konsumen secara terus menerus sepanjang media digital masih ditemui 
di internet. Selain itu, perbedaan waktu di beberapa lokasi konsumen 
pada belahan dunia juga tidak dapat dibatasi oleh jam buka tertentu. 
Oleh sebab itu, payment gateway ini harus dapat diakses selama 24 jam. 
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Berbeda dengan mesin EDC di toko konvensional yang tersedia hanya 
pada saat toko buka. Hal tersebut disebabkan oleh operator / karyawan 
toko yang melayani pembayaran pada saat toko buka saja. Pada saat 
toko tutup, mesin EDC tidak dapat dioperasikan karena karyawan toko 
tidak ada.

Jenis-jenis Payment Gateway Media 

Digital
Alat pembayaran di dunia digital perlu juga diketahui oleh pemasar. Hal 
tersebut terkait dengan perilaku konsumen pada media digital. Perilaku 

konsumen tersebut perlu diantisipasi pemasar agar pada saat konsumen 
ingin membayar suatu barang maka mekanisme pembayaran online sudah 
tersedia di media digital tersebut. Perkembangan teknologi digital telah 
menghasilkan banyak payment gateway on line. Beberapa cara pembayaran 
yang dilakukan pada media digital adalah sbb:

1. Paypal. Paypal merupakan salah satu payment gateway on line yang 
ada di dunia. Pengguna akun ini dapat saling bertransaksi antar pemilik 

akun dengan aman dan cepat bahkan melewati batas negara sekalipun. 
Pembeli dapat langsung membayar barang yang dipesan melewati 
akun ini dan penjual dapat langsung menerima pembayaran yang 
telah disepakati. Paypal mengharuskan pemilik akun untuk membuat 
akun Paypal dan mengijinkan nomor rekening pemilik akun terhubung 
dengan akun Paypal. Jika sudah terhubung maka Paypal akan melakukan 
transaksi pembayaran dengan mendebet rekening pemilik akun dan 
mengirimkan ke rekening pemilik akun lain yang menerima pembayaran 
tersebut. 

2. Alipay. Alipay adalah suatu program / aplikasi khusus yang digunakan 
untuk melakukan transaksi keuangan. Aplikasi ini lebih beragam dari 
pada aplikasi Paypal untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran. 
Selain untuk membayar pembelian barang pada media digital, aplikasi 
ini dapat juga untuk mengirimkan uang kepada pengguna lain aplikasi 

ini, membayar pulsa telepon, membayar tiket kereta dan juga dapat 
memeriksa saldo rekening tabungan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat 

menggunakan QR Code untuk berbagi tagihan. Sampai dengan tahun 
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2015, pengguna alikasi ini sudah mencapai 350 juta orang di dunia 
dengan jumlah transaksi sehari mencapai 80 juta transaksi. Pada tahun 
2017, di China, pengguna aplikasi ini sudah meningkat menjadi 450 juta 
orang (Damar, 2017). 

3. Kartu kredit. Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan 
kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana 

kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu 
oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk 
melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan 
secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara 
angsuran. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang mempunyai 
prinsip “beli sekarang, bayar kemudian”. Pada saat pemegang kartu 
melakukan transaksi, pembayaran kepada penjual dibayar oleh 
penerbit kartu kredit terlebih dahulu. Kemudian, pemegang kartu akan 
menyelesaikan pembayaran kepada penerbit kartu kredit pada tanggal 
yang sudah disepakati kedua pihak itu. Saat ini, sudah terdapat 24 bank 
dan lembaga keuangan non bank yang menerbitkan kartu kredit di 
Indonesia dengan 5 prinsipal kartu kredit yaitu American Express, JCB, 
Mastercard, Visacard dan CUP. Bila dibandingkan dengan kartu debit, 
jumlah kartu kredit yang beredar relatif kecil. Di Indonesia, jumlah kartu 
kredit beredar hanya mencapai 17,39 Juta kartu. Volume transaksi kartu 
kredit mencapai 327,38 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp. 297,72 
juta dengan jumlah mesin EDC mencapai 1,24 juta mesin.

 Pembayaran dengan kartu kredit untuk transaksi digital relatif sangat 
mudah. Pembeli hanya memasukan data singkat identitas, nomor 
kartu kredit, tanggal validitas dan nomor verifikasi yang terdapat di 
bagian belakang kartu kredit. Jika angka-angka tersebut valid dan telah 
diverifikasi ulang oleh bank penerbit dan prinsipal kartu kredit maka 
transaksi pembelian langsung disetujui. Persetujuan tersebut terjadi 

dalam waktu tidak sampai 1 menit. Suatu proses transaksi yang sangat 
cepat jika dibandingkan dengan transaksi konvensional.
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4. Internet Banking lain seperti Mandiri Clickpay, KlikBCA, e-Pay BRI 
dll. Internet banking ini dikembangkan oleh bank itu sendiri untuk 
memudahkan nasabah membayar suatu tagihan atau suatu transaksi 
atau juga melakukan transfer kepada pihak penjual. Keberadaan aplikasi-
aplikasi seperti ini akan lebih memudahkan nasabah dan masyarakat 
dalam memilih payment gateway yang lebih disukai. Tentu saja, hal 
ini akan lebih mendorong peningkatan volume transaksi pada media 
digital. 

5. Cash on Delivery (COD) dan transfer via ATM / Teller. Cara pembayaran 
ini masih juga dilakukan pada era digital ini walaupun cara ini sudah 
mulai tergusur dengan aplikasi-aplikasi pembayaran online. Namun 
pada individu atau pengusaha kecil yang bersifat lokal, cara pembayaran 
ini masih memungkinkan secara ekonomi dilaksanakan karena biaya 
pengiriman dan proses pengiriman biasanya dilakukan sendiri oleh 
penjual. 





BAB 9

MENGUKUR EFEKTIVITAS 

PEMASARAN DIGITAL 

Direktur atau manager pemasaran selalu mencari tahu tingkat efektivitas 
strategi pemasaran yang telah direncanakan. Hal tersebut berguna untuk 
melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan di masa depan. Selain itu, 
tingkat efektivitas juga menjadi bahan pertimbangan di dalam pembuatan 
alokasi budget pemasaran. Oleh sebab itu, efektivitas pemasaran digital 
menjadi salah satu tolok ukur di dalam pengukuran kinerja perusahaan atau 
kinerja divisi pemasaran.

Efektivitas pemasaran adalah suatu jumlah masyarakat yang menerima / 
melihat suatu program promosi / sosialisasi yang dibuat oleh perusahaan 
dalam suatu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, suatu program promosi 
produk sabun mandi di tahun 2017 telah mencapai tingkat efektivitas sebesar 
100 juta masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa program, strategi 
dan implementasi pemasaran telah berhasil menjangkau 100 juta orang di 
Indonesia. Semakin tinggi tingkat efektivitas pemasaran maka akan semakin 
tinggi nilai efektivitas tersebut dan semakin rendah tingkat efektivitas maka 
akan semakin rendah nilai efektivitas itu. 

Untuk efektivitas pemasaran digital, jumlah masyarakat yang menerima 
program promosi perusahaan dibatasi hanya pada mereka yang menerima 
pesan promosi melalui media digital / internet. Salah satu contoh efektivitas 
ini adalah jumlah pengunjung yang membuka website iklan motor atau jumlah 
netter yang memberikan “Like” pada suatu status di Facebook. Semakin 
banyak masyarakat yang membuka suatu website atau memberikan “Like” 
pada media sosial maka semakin efektif iklan pemasaran tersebut. Perlu juga 
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diperhatikan bahwa ada sebagian masyarakat yang melihat suatu program 
pemasaran digital dan tidak memberikan suatu reaksi apapun terhadap 
program tersebut (memberikan Like atau sejenisnya). 

Pada umumnya efektivitas pemasaran selalu dikaitkan dengan suatu jumlah 
produk terjual. Semakin banyak produk terjual maka berarti bahwa program 
promosi semakin efektif. Namun besaran kenaikan program promosi 
tidak selalu berbanding lurus dengan besaran yang sama dengan tingkat 
penjualan. Adakalanya setiap pertambahan suatu besaran pemasaran akan 
memberikan “pengungkit” yang tinggi terhadap volume penjualan tetapi ada 
pula kejadian yang sebaliknya. Perlu disadari bahwa jumlah produk terjual 
tergantung pada berbagai hal selain promosi pemasaran itu sendiri. Hal-hal 
lain yang berpengaruh terhadap jumlah produk terjual antara lain adalah 
kemampuan SDM penjualan, kesinambungan produk ada di toko, regulasi, 
kondisi infrastruktur, geografi wilayah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, 
pendapat bahwa efektivitas pemasaran dilihat berdasarkan jumlah produk 
terjual adalah tidak selalu benar. Namun program pemasaran yang efektif 
dapat membantu meningkatkan jumlah produk terjual adalah suatu pendapat 
yang lebih dapat diterima. 

Tujuan
Pengukuran efektivitas pemasaran digital mempunyai beberapa tujuan. 
Tujuan ini, biasanya merupakan suatu salah satu indikator kinerja pemasaran 
yang menjadi tolok ukur suatu variabel kinerja. Beberapa tujuan umum dalam 
pengukuran ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang menerima pesan pemasaran 
digital yang disampaikan perusahaan. Jumlah masyarakat yang menerima 
pesan semakin tinggi maka tujuan akan semakin tercapai.

2. Untuk mengidentifikasi media digital yang lebih efektif dalam mencapai 
konsumen perusahaan. Di antara beberapa media digital, ada beberapa 
media yang mempunyai kemampuan lebih baik dalam menjangkau 
konsumen di segmen pasar produk yang dituju dan ada pula beberapa 
media digital yang kurang efektif. Untuk itu, perlu dilakukan observasi 
dan identifikasi.
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3. Untuk mengetahui kombinasi media digital yang efektif dalam mencapai 
konsumen. Penggunaan beberapa media digital dalam pemasaran digital 

mampu memberikan sinergi positif untuk menjangkau konsumen. Hal ini 
memerlukan waktu (biasanya setelah beberapa tahun berjalan). Setelah 
menggunakan beberapa kombinasi media digital seiring berjalannya 
tahun maka akan diketahui beberapa kombinasi yang mempunyai sinergi 
positif lebih tinggi dari pada kombinasi lain. 

4. Untuk mengetahui efektivitas promosi relatif terhadap biaya promosi. 
Efektivitas yang tinggi akan tercapai jika jumlah masyarakat yang 
terjangkau program promosi semakin banyak sedangkan biaya yang 
dikeluarkan untuk itu semakin kecil. Hal ini berarti bahwa jika satuan 
biaya promosi per orang semakin kecil maka tingkat efektivitas promosi 
semakin tinggi. 

Semua tujuan-tujuan di atas tidak dapat dicapai dalam satu tahun secara 
bersamaan. Masing-masing tujuan membutuhkan waktu tersendiri untuk 
mengetahui tingkat efektivitas dan beberapa tujuan dapat digabung untuk 
mengetahui hasil efektivitas tersebut. Namun, SDM yang mengelola ini 
biasanya tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan monitoring dan 
evaluasi sampai mendapatkan tingkat efektivitas tinggi. Biasanya SDM ini 
sudah pindah bagian atau berpindah perusahaan dan digantikan oleh SDM 
lain. Kondisi ini menyebabkan rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap 
kombinasi tujuan pemasaran menjadi tidak berkelanjutan.

Manfaat
Pengukuran pemasaran digital banyak memberikan manfaat kepada 
perusahaan atau proses monitoring perkembangan suatu produk. Bagi 
perusahaan, pengukuran ini akan memberikan informasi-informasi (umpan 
balik) sebagai bahan evaluasi proses pemasaran. Baik pengukuran tersebut 
memberikan hasil positif maupun sebaliknya, informasi-informasi tersebut 
tetap bermanfaat. Berdasarkan informasi-informasi itu, perusahaan dapat 
mengambil kebijakan atau langkah-langkah tindakan selanjutnya termasuk 
tindakan antisipasi terhadap sepak terjang kompetitor.
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Variabel Efektivitas
Media digital merupakan media pemasaran yang relatif baru berkembang di 
dunia dibandingkan media konvensional. Media pemasaran baru tersebut 
memerlukan adaptasi untuk dapat diterima masyarakat. Proses adaptasi 
berjalan secara perlahan-lahan terutama pada generasi pimpinan perusahaan 
yang relatif lamban di dalam menggunakan teknologi digital. Namun demikian, 
untuk melakukan pengukuran efektivitas pemasaran, diperlukan variabel-
variabel pengukuran. Beberapa variabel pengukuran yang sering digunakan 
oleh para agensi pemasaran antara lain adalah sbb:

1. Media Cetak

Pada media cetak, variabel-variabel yang digunakan di dalam pengukuran 
besaran pemasaran antara lain adalah:

1. Luas ruang artikel / iklan. Semakin luas ruang iklan maka semakin besar 

nilai besaran pemasaran. Hal ini terkait dengan peluang untuk dilihat 
oleh pembaca. Semakin luas ruang iklan maka peluang untuk dilihat 
pembaca juga semakin besar. 

2. Posisi iklan dalam halaman. Posisi iklan dalam halaman juga berpengaruh 
terhadap nilai besaran pemasaran. Pada umumnya, pembaca melihat 
suatu halaman media cetak dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 
Berkenaan dengan perilaku pembaca tersebut maka posisi iklan di 
bagian atas dan di bagian kiri akan mempunyai nilai besaran pemasaran 
lebih besar dari pada posisi iklan di bagian bawah dan di bagian kanan 
halaman. 

3. Halaman iklan berada. Media cetak mempunyai banyak halaman. 
Halaman pertama disebut sebagai cover depan dan halaman belakang 
disebut sebagai cover belakang. Halaman pertama biasanya berada di 
belakang halaman cover depan. Pada umumnya, halaman cover depan 
mempunyai nilai besaran pemasaran paling tinggi. Kemudian diikuti oleh 
halaman cover belakang. Mulai dari halaman pertama sampai halaman 
terakhir, nilai besaran pemasaran semakin kecil. 

4. Rubrik iklan berada. Pada beberapa media cetak, suatu rubrik dapat 
menjadi favorit pembaca. Rubrik-rubrik yang menjadi favorit pembaca 
akan mempunyai nilai besaran pemasaran yang lebih tinggi dari pada 
rubrik-rubrik lainnya. 
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5. Jumlah iklan. Jumlah atau frekuensi iklan ditayangkan juga berpengaruh 
terhadap nilai besaran pemasaran. Semakin banyak jumlah atau frekuensi 
iklan akan semakin besar nilai besaran pemasaran. 

6. Bentuk iklan. Media cetak mempunyai beberapa bentuk iklan seperti 
iklan advertorial, iklan kolom dan iklan baris. Masing-masing bentuk 
iklan tersebut mempunyai nilai besaran pemasaran yang berbeda-beda 
tergantung pada ukuran / luas halaman yang digunakan. 

7. Warna iklan. Pada media cetak, terdapat bagian yang berwarna dan 
bagian yang tidak berwarna (hitam / putih). Iklan berwarna akan 
mempunyai nilai besaran pemasaran yang lebih besar dari pada iklan 
tidak berwarna. Selain itu, iklan yang berwarna akan mempunyai tingkat 
kesulitan lebih tinggi dari pada iklan tidak berwarna di dalam pencetakan 
termasuk kebutuhan variasi warna selain hitam. 

8. Jumlah oplah media. Jumlah oplah media menunjukkan prakiraan 
jumlah masyarakat yang membaca media tersebut. Jumlah media cetak 
yang diproduksi selalu lebih besar dari pada jumlah pelanggan karena 
produsen memperhitungkan kebutuhan lain selain pelanggan dan ada 
resiko kerusakan / kehilangan saat produksi berjalan. Semakin tinggi 
jumlah oplah maka semakin tinggi nilai besaran pemasaran. Media cetak 
yang mempunyai jumlah oplah tinggi menjadi pilihan para pemasang 
iklan untuk meningkatkan volume penjualan produk-produknya. 

9. Wilayah Distribusi. Media cetak nasional mempunyai wilayah-wilayah 
tertentu untuk distribusi misalnya beberapa provinsi dengan populasi 
tinggi. Pada produsen-produsen yang mempunyai segmen pasar di 
wilayah provinsi dan sesuai dengan wilayah distribusi media cetak maka 
media cetak tersebut menjadi pilihan untuk pemasangan iklan. Pada 
media cetak lokal (provinsi) maka wilayah distribusi media ini terbatas 
hanya pada batas wilayah provinsi saja dan mungkin sedikit oplah yang 
didistribusikan ke luar provinsi. Berdasarkan hal tersebut maka pemasang 
iklan akan memperhatikan lokasi segmen pasar mereka sesuai dengan 
wilayah distribusi media cetak. Nilai besaran pemasaran pada media 
cetak yang mempunyai wilayah distribusi lebih luas akan mempunyai 
nilai pemasaran yang lebih tinggi dari pada media cetak dengan wilayah 
distribusi terbatas. Media cetak dengan wilayah distribusi beberapa 
provinsi akan mempunyai nilai besaran pemasaran lebih tinggi dari pada 
media lokal (1 provinsi saja). 
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2. Media Televisi & Radio

Pada media televisi dan radio, variabel yang digunakan dalam pengukuran 
besaran pemasaran antara lain adalah:

1. Waktu Tayang. Waktu tayang adalah waktu (jam) saat iklan ditayangkan. 
Pada umumnya, waktu tayang digolongkan dalam beberapa bagian yaitu 
pagi sekali, pagi sampai sore, sore sampai malam dan malam sampai 

pagi. Setiap kurun waktu tersebut mempunyai jumlah pemirsa yang 
berbeda-beda. Di Indonesia, karakteristik pemirsa lebih banyak pada 
saat sore sampai malam. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat-saat itu, 
nilai besaran pemasaran merupakan nilai terbesar dibandingkan waktu 
tayang lain. Sedangkan jumlah pemirsa paling sedikit terjadi pada waktu 
tayang malam sampai pagi hari.

2. Durasi waktu tayang. Pada umumnya, durasi iklan di kedua media ini 
tidak terlalu panjang. Umumnya antara 15 detik sampai 30 detik saja. 
Hal itu terjadi karena pertimbangan biaya iklan yang relatif mahal. Pada 
durasi waktu tayang ini, semakin lama waktu tayang maka nilai besaran 
pemasaran akan semakin tinggi. Nilai yang semakin tinggi itu terkait 
dengan semakin lama pemirsa menonton iklan tersebut.

3. Posisi iklan dalam suatu acara / program. Posisi iklan dalam suatu acara / 
program juga menentukan nilai besaran pemasaran. Iklan yang diletakan 
sebelum dan sesudah acara / program mempunyai nilai besaran 
pemasaran yang lebih tinggi dari pada iklan yang diletakan di antara 
iklan-iklan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pemirsa 
lebih suka mengganti channel televisi pada saat iklan berlangsung. Pada 
beberapa pengamatan di televisi, terlihat bahwa beberapa pemasang 
iklan memasang iklan yang sama pada detik tayang yang sama sehingga 
pada saat pemirsa mengganti channel, pemirsa tetap melihat iklan 
tersebut. 

4. Jumlah iklan tayang. Jumlah iklan tayang ini mempunyai sifat yang sama 
dengan media cetak. Semakin banyak jumlah iklan tayang maka semakin 
tinggi pula nilai besaran pemasaran. Jumlah tayang yang banyak tersebut 
meningkatkan peluang semakin banyak pemirsa yang menyaksikan iklan 
tersebut. 
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5. Bentuk iklan. Ragam bentuk iklan di media ini cukup beragam, antara 
lain iklan video, iklan baris, iklan ulasan, forum diskusi, kuis dan lain-lain. 
Masing-masing bentuk iklan mempunyai karakteristik tersendiri sehingga 
nilai besaran pemasaran pada bentuk iklan mengikuti karakteristik 
tersebut. Sebagai panduan di dalam penilaian ini, dapat digunakan nilai 

biaya yang harus dibayar pemasang iklan (rate iklan). Semakin tinggi rate 
iklan maka semakin tinggi nilai besaran pemasarannya.

6. Rating provider. Provider mempunyai rating “popularitas”. Semakin 
tinggi nilai rating provider maka semakin tinggi nilai besaran pemasaran. 
Popularitas provider yang tinggi menunjukkan bahwa provider itu lebih 
dikenal di kalangan masyarakat dari pada provider dengan nilai rating 
lebih rendah. 

7. Rating acara / program. Sebagaimana nilai rating provider, suatu acara / 
program juga mempunyai nilai rating. Semakin tinggi nilai rating berarti 
semakin popular acara / program tersebut di masyarakat. Semakin 
popular suatu acara / program maka semakin tinggi nilai besaran 
pemasaran. 

8. Siaran langsung atau siaran tunda. Siaran langsung mempunyai jumlah 
pemirsa / pendengar yang lebih banyak dari pada siaran tunda. Oleh 
sebab itu, siaran langsung mempunyai nilai besaran pemasaran yang 
lebih besar dari pada siaran tunda. 

3. Media Digital

Pada media digital, variabel yang digunakan dalam pengukuran besaran 
pemasaran mempunyai perbedaan dan persamaan pada beberapa variabel 
dengan media cetak, televisi dan radio. Variabel-variabel pengukuran 
pemasaran ini adalah:

1. Luas ruang iklan. Pada media digital, luas ruang iklan sudah dirancang 
sejak suatu website ada. Ruang iklan menjadi satu kesatuan dengan 
layout tampilan website. Pada beberapa website, untuk menambah 
ruang yang terlihat di layar monitor, dibuatlah iklan dalam bentuk 
window baru yang lebih kecil (pop up) sehingga ruang iklan menjadi 
bertambah. Semakin luas ruang iklan maka nilai besaran pemasaran juga 
semakin luas. 
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2. Posisi iklan dalam website. Website juga berupa halaman website. Posisi 
iklan di dalam halaman website tersebut juga berpengaruh pada nilai 
besaran pemasaran. Iklan-iklan yang berada di bagian atas dan sisi tengah 
(di antara isi website) merupakan bagian-bagian yang mempunyai nilai 
besaran pemasaran lebih tinggi. 

3. Halaman iklan berada. Seperti juga media cetak, suatu website juga 
mempunyai beberapa halaman. Pada umumnya, nitizen akan diarahkan 
untuk masuk ke halaman beranda (Home). Pada media cetak, halaman 
beranda ini disebut sebagai halaman cover depan. Pada halaman 
beranda tersebut terdapat pilihan menu (seperti daftar isi) untuk 
diarahkan pada halaman yang dipilih nitizen. Berbeda dengan media 
cetak, halaman dalam website tidak mengenal halaman bagian depan 
kemudian menuju halaman bagian belakang. Melalui pemilihan menu di 
halaman beranda, nitizen dapat langsung menuju halaman yang dipilih. 
Dengan demikian, halaman tertentu dapat menjadi halaman favorit bagi 
nitizen dan halaman lain kurang favorit. Oleh sebab itu, nilai besaran 
pemasaran terbesar adalah halaman-halaman dalam website yang 
menjadi halaman paling favorit bagi netizen. Halaman-halaman yang 
kurang favorit menjadi halaman-halaman yang mempunyai nilai besaran 
pemasaran lebih kecil. Keadaan ini yang membedakan dengan nilai 
besaran pemasaran pada media cetak. Pada media cetak, semakin ke 
belakang suatu halaman maka semakin kecil nilai besaran pemasaran. 

 Kemudian, pada media digital, halaman terkait dengan rubrik (suatu 
topik tertentu), misalnya halaman olah raga atau halaman produk. 
Dalam hal ini, rubrik sama dengan halaman website. 

4. Jumlah iklan. Seperti juga pada media cetak atau televisi, semakin 
banyak jumlah (frekuensi) iklan maka akan semakin besar nilai besaran 
pemasaran yang terjadi. Jumlah iklan dapat diartikan sebagai jumlah iklan 
di berbagai website dan frekuensi iklan dapat diartikan sebagai tayangan 
iklan di dalam suatu website. Misalnya iklan buah manggis ditayangkan 
pada website A, website B dan 8 website lain. Pada setiap website 
tersebut, iklan buah manggis ditayangkan 3 kali dalam seminggu. 

5. Durasi iklan. Durasi iklan pada media digital juga menentukan nilai 

besaran pemasaran. Semakin lama durasi iklan maka semakin besar juga 

nilai besaran pemasaran. Hal ini juga sama dengan variabel durasi iklan 

di media televisi.
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6. Bentuk iklan. Bentuk-bentuk iklan di dalam media digital lebih bervariasi 
dari pada bentuk-bentuk iklan pada media lain. Software-software 
digital yang banyak di pasaran telah mendorong para pembuat iklan 
untuk menjadi lebih kreatif. Secara umum bentuk iklan pada media 
digital dapat berbentuk banner tetap, animasi, video, iklan berjalan, 

pop up dan lain sebagainya. Sampai saat ini belum ditemukan penelitian 
ilmiah yang meneliti tentang kemampuan bentuk iklan digital ini dalam 
memberikan suatu nilai besaran pemasaran. Perlu dicatat di sini bahwa 
pada media digital ini, semua bentuk iklan sudah berwarna. Jarang sekali 
atau hampir tidak pernah ditemukan lagi iklan di media digital dalam 
warna hitam dan putih saja.

7. Jumlah kunjungan nitizen. Variabel ini merupakan variabel yang 
paling penting bagi pemasang iklan. Pertanyaan utama yang dilakukan 
pemasang iklan atau kata-kata jitu seorang pemasar ruang iklan adalah 
variabel ini. Pada variabel ini, semakin banyak jumlah nitizen yang 
berkunjung ke suatu website atau suatu halaman website maka nilai 
besaran pemasaran semakin tinggi. Hal ini sering dikatakan sebagai 
jumlah klik yang tinggi. Pada media cetak, variabel ini ekuivalen dengan 
jumlah oplah dan pada media televisi, variabel ini ekuivalen dengan 
jumlah pemirsa (rating provider atau rating acara / program). 

8. Live streaming. Variabel ini seperti tayangan siaran langsung pada 
media radio atau televisi. Pada beberapa website, suatu acara dapat 
disiarkan langsung (live streaming) dan disisipkan iklan. Pada variabel 
ini, nilai besaran pemasaran lebih besar dari pada siaran yang tidak live 
streaming. 

9. Variabel-variabel lain. Kelebihan media digital adalah kemampuan media 
ini untuk mengidentifikasi karakteristik nitizen yang berkunjung ke 
website. Kelebihan tersebut menimbulkan ciri khas tersendiri bagi suatu 
website dan menjadi kekuatan website tersebut. Kekuatan-kekuatan 
tersebut merupakan variabel juga yang dapat diperhitungkan sebagai 
suatu nilai besaran pemasaran. Beberapa kekuatan tersebut antara 
lain adalah domisili nitizen (kota / provinsi / negara), jenis kelamin, 
usia, jangka waktu menggunakan internet, waktu / saat menggunakan 
internet, dll.
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Alat ukur
Untuk mengukur besaran nilai pemasaran diperlukan alat ukur. Alat ukur 

ini berguna untuk mendapatkan suatu nilai kuantitatif sehingga seorang 
manajer pemasaran dapat mengetahui suatu nilai besaran pemasaran yang 
telah dilakukannya. Alat ukur tersebut berbeda-beda sesuai dengan indikator 
yang akan diukur. Beberapa alat ukur yang digunakan di dalam menghitung 
besaran nilai pemasaran adalah sebagai berikut:

A. Dimensi & Besaran Data

Dalam ukuran luas kertas dikenal panjang dan lebar dengan satuan sentimeter 
atau milimeter. Pada media digital ukuran luas tersebut dinyatakan dalam 
dimensi ruang. Satuan yang digunakan di dalam ukuran dimensi tersebut 
adalah pixel. Dengan demikian, suatu dimensi ruang dinyatakan dalam pixel 
x pixel. Beberapa ukuran luas yang umum ditemui pada media digital antara 
lain adalah: 

• Banner   : 468 x 60 pixel

• Square Button  : 125 x 125 pixel

• Leaderboard  : 728 x 90 pixel

• Skyscraper  : 120 x 600 pixel

• Wide Skyscraper : 160 x 600 pixel

• Square   : 250 x 250 pixel

• Square Small  : 200 x 200 pixel

• Medium Rectangle : 300 x 250 pixel

• Large Rectangle  : 336 x 280 pixel

Setiap satu pixel mempunyai kedalaman tertentu yaitu suatu ruang yang 
disediakan untuk menampung jumlah warna. Satuan kedalaman ini disebut 
bit. Satu pixel yang mempunyai kedalaman 24 bit berarti di dalam 1 pixel itu 
terdapat 24 ruang. Semakin tinggi angka bit menunjukkan semakin banyak 
ruang tersedia bagi warna. 

Besaran pixel dan bit menentukan besaran data yang terbentuk. 
Satu pixel = 8 bit sehingga sebuah file dengan dimensi 100 x 100 pixel dan 



157BAB 9 MENGUKUR EFEKTIVITAS PEMASARAN DIGITAL

kedalaman 24 bit akan mendapatkan ukuran file sebesar 29,30 KByte. Ukuran 
file tersebut diperoleh dari perhitungan sbb:

Ukuran file: 100 × 100 × 24 bit = 240 000 bit

:
240 000 bit

= 30 000 Byte = 29,30
8 bit/Byte

*dengan pembulatan

Dimensi dan besaran data berpengaruh pada pemasangan ruang suatu iklan. 
Pada umumnya, dimensi dan besaran data sudah ditentukan oleh pemilik 
website sehingga pemasang iklan harus menyesuaikan dimensi dan besaran 
data terhadap ruang yang disediakan. Perbedaan dimensi ini biasanya lebih 
menentukan harga sewa ruang iklan dari pada besaran data. Semakin tinggi 
dimensi maka semakin mahal harga sewa ruang iklan tersebut. 

B. Waktu

Durasi iklan yang dipasang pada media digital dihitung dengan satuan waktu 
yang lebih lengkap dari pada satuan waktu pada media konvensional. Satuan 
waktu pada media digital adalah detik, menit, jam, hari, dan bulan. Pada 
media televisi dan radio, satuan hari dan bulan tidak pernah terjadi. Pada 
media billboard, satuan detik, jam dan hari tidak pernah terjadi. Pada media 
cetak, hanya dihitung untuk sekali pasang saja. Namun pada media digital, 
semua satuan itu dapat saja diterapkan selama terjadi kesepakatan antara 

pemilih website dengan pemasang iklan. 

C. Jumlah Klik

Jumlah nitizen yang berkunjung ke suatu website hanya dapat diketahui oleh 
pemilik website. Namun, jumlah pengunjung tersebut dapat didekati dengan 
menggunakan beberapa perangkat atau website yang menyediakan sarana 
tersebut. Pendekatan tersebut biasanya berupa angka relatif terhadap 
suatu website tertinggi atau suatu angka relatif terhadap nilai 100%. Dengan 
demikian, untuk mendapatkan suatu pendekatan jumlah pengunjung yang 
lebih valid maka harus menggunakan perangkat yang sama. Beberapa 
perangkat yang memberikan informasi jumlah pengunjung tersebut antara 
lain adalah alexa.com dan google analystic. 
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D. Return on Investment (ROI)

Todor (2016) memberikan alat ukur berupa ROI untuk setiap promosi 
pemasaran digital. Untuk menyusun ROI, Todor mengatakan perlu pengertian 
tentang tujuan dan maksud perusahaan melakukan pemasaran dan apa yang 
diharapkan perusahaan dalam melakukan pemasaran digital. 

Untuk mencapai ROI tersebut, perusahaan harus menyusun Key Performance 
Indicators (KPI) dan tujuan dari setiap KPI. Beberapa KPI yang dapat disusun 
perusahaan antara lain adalah:

1. Umum: Trafik, Leads, Reach.

2. Jenis Aplikasi - Website, blog, media sosial, search engines.

3. Kinerja Sumber Konsumen: - Direct traffic, Organic search, referrals, 

email, PPC.

4. Kinerja Promosi - Lead generation, click through, conversions, conversion 
rates (Safko 2009 dalam Todor 2016).

Cara Penghitungan
Nilai besaran pemasaran dalam media digital dihitung dengan rumus sebagai 
berikut:

Nilai Pemasaran = JD × JW × JT × Ei...n

Keterangan:

- JD : Jumlah dimensi

- JW : Jangka waktu

- JT : Jumlah tayang

- E(i....n) : Angka faktor koreksi dari variable i sampai n

Secara teori, semakin besar nilai pemasaran maka akan semakin banyak 
masyarakat yang mengetahui iklan. Ukuran besar dan kecil nilai pemasaran ini 
sangat relatif terhadap suatu produk / perusahaan. Hal tersebut tergantung 
pada pembanding yang diberikan untuk iklan tersebut. Pembanding tersebut 
dapat berupa:
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1. Nilai pemasaran produk sejenis dari kompetitor;

 Nilai pemasaran produk sejenis dari kompetitor dapat lebih besar atau 
lebih kecil dari nilai pemasaran suatu perusahaan. Kesulitan di dalam 
mengetahui nilai pemasaran kompetitor adalah data nilai pemasaran 
hanya diketahui oleh perusahaan kompetitor. Tidak ada pihak lain yang 
mengetahui dengan tepat nilai pemasaran yang dimiliki oleh kompetitor. 
Perusahaan jasa periklanan juga tidak mempunyai data akurat 
tentang itu. Biasanya, perusahaan jasa periklanan, hanya menghitung 
berdasarkan observasi pada beberapa media digital saja sehingga data 
yang terkumpul kurang komprehensif. 

2. Besaran nilai pemasaran produk lain terhadap nilai pemasaran suatu 
produk;

 Adakalanya, suatu perusahaan menghasilkan lebih dari 2 jenis produk 
yang berada pada satu segmen pasar tertentu atau berbeda. Nilai 
pemasaran dari kedua jenis produk tersebut dapat dibandingkan. Nilai 
pemasaran produk yang lebih kecil (baca: efisien) menjadi tolok ukur 
bagi nilai pemasaran produk yang lebih besar. Walaupun tidak selalu 
demikian (nilai pemasaran lebih kecil menunjukkan efisiensi lebih tinggi), 
namun sebagai indikasi awal, nilai pemasaran yang kecil dapat menjadi 
suatu langkah awal untuk melakukan evaluasi kinerja.

3. Besaran nilai pemasaran suatu produk terhadap besaran nilai pemasaran 
total perusahaan.

 Secara keseluruhan, perusahaan dapat mempunyai nilai total 
pemasaran dari seluruh produk yang dihasilkan. Nilai total pemasaran ini 
kemudian dibandingkan dengan nilai pemasaran suatu produk. Setelah 
dibandingkan maka akan terlihat besar / kecil nilai pemasaran relatif 
suatu produk terhadap nilai total pemasaran.

Jika sudah dibandingkan dengan berbagai pembanding tersebut maka nilai 
besar / kecil pemasaran ini menjadi suatu nilai yang lebih besar atau lebih 
kecil relatif terhadap nilai pembanding. Pembandingan dengan pembanding 
tersebut juga memberikan arti yang berbeda-beda. Analisis yang dihasilkan, 
juga tergantung terhadap apa yang ingin diketahui. Kepekaan, ketelitian dan 
kecerdikan manajer pemasaran atau staf penelitian pasar sangat diperlukan 
dalam membandingkan dan menganalisa perbandingan tersebut. Semakin 

peka, teliti dan cerdik maka kualitas hasil penelitian juga akan semakin baik. 
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Hubungan Besaran Pemasaran dengan 

Penjualan
Harapan utama dari pemasaran digital adalah peningkatan volume penjualan 
yang semakin tinggi dan terus meningkat. Harapan tersebut diperoleh dengan 
dasar teori bahwa semakin tinggi nilai pemasaran akan semakin tinggi volume 
penjualan. Tidak selalu nilai pemasaran yang tinggi dapat menimbulkan 
peningkatan penjualan yang tinggi namun peningkatan pemasaran yang tinggi 
hanya dapat mendorong peningkatan penjualan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka terdapat suatu nilai koefisien pemasaran terhadap penjualan. Namun, 
sampai saat ini, nilai koefisien peningkatan volume penjualan berdasarkan 
nilai pemasaran sulit ditentukan. 

Nilai koefisien tersebut tergantung dan dipengaruhi oleh banyak faktor dan 
sebagian besar faktor adalah faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut 
tidak dapat dikontrol oleh perusahaan sehingga perusahaan harus fleksibel 
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-faktor eksternal 
tersebut. Faktor eksternal dapat meningkatkan atau menurunkan angka 

koefisien. Masing-masing faktor saling berinteraksi dalam suatu interaksi 
yang komprehensif dan hasil interaksi tersebut dapat berdampak positif dan 
dapat pula berdampak negatif. 

Oleh sebab itu, seorang manajer pemasaran digital harus mempunyai 
pengalaman yang cukup untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih tepat 
pada proporsi nilai pemasaran terhadap suatu tingkat volume penjualan 
yang ditargetkan. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat memberikan 
pengaruh yang besar pada placement pemasaran digital dan juga besaran 

nilai pemasaran sehingga menghasilkan sinergi yang optimal.
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Perusahaan mempunyai basis data yang diperoleh dari proses berjalannya 
pemasaran. Basis data tersebut dapat berupa basis data pelanggan, basis data 
produk, basis data sales, basis data pemasok dan lain sebagainya. Perusahaan 
dapat menggali dan menganalisa basis data tersebut dan menghasilkan suatu 
kesimpulan yang berguna untuk menyusun strategi pemasaran. Sebagai 
contoh, basis data pelanggan dapat terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, 
nilai transaksi, kesukaan, minat dan opini pelanggan. Berdasarkan data itu, 
perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih spesifik untuk pelanggan-
pelanggan tertentu dan tentu saja akan lebih sesuai dengan selera pelanggan. 
Selain itu, data tersebut dapat digabungkan dan disinkronkan dengan basis 

data lain sehingga perusahaan akan memperoleh suatu kesimpulan yang 
lebih kompleks dan komprehensif.

Sistem intelejen pemasan juga diperlukan untuk pemasaran. Jika basis data di 

atas memberikan data “hasil” (result data) maka data intelejen memberikan 
data kejadian (happening data). Intelejen pemasaran memberikan data harian 
tentang kejadian pemasaran yang terjadi. Data ini diperoleh para manajer 
dari koran, membaca buku, publikasi-publikasi, diskusi dengan pelanggan / 
pemasok / distributor atau bertemu dengan manajer perusahaan lain. Data 
intelejen dapat diperoleh dengan lebih baik melalui beberapa cara yaitu:

1. Melatih sales untuk menggali informasi penting dan melaporkan ke 
perusahaan mengenai suatu perkembangan pasar;

2. Perusahaan meminta para perantara pemasaran seperti distributor, 
pengecer, toko dan lain-lain untuk memberikan laporan tentang 
informasi intelejen yang penting;
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3. Melakukan kegiatan intelejen terhadap pesaing dengan melakukan 
pembelian produk pesaing, hadir saat launching produk, menjadi 
peserta pameran, membaca publikasi produk pesaing, menghadiri rapat 
pemegang saham, berdiskusi dengan para dealer, karyawan, distributor, 
pemasok, agen transportasi, membaca iklan-iklan pesaing dan lain 
sebagainya;

4. Membentuk diskusi panel pelanggan. Pelanggan-palanggan besar dan 
penting atau pelanggan yang unik dan berciri khas diundang untuk 
berdiskusi tanpa batasan masalah mengenai suka duka pelanggan 
terhadap produk dan layanan perusahaan;

5. Perusahaan membeli data data perusahaan market riset;

6. Memberdayakan staf perusahaan untuk mencari informasi intelijen 
baik dengan membaca koran, majalah, jurnal, mendengarkan radio atau 
informasi dari internet.

Matrik Pertumbuhan Pangsa Pasar
Pada pemasaran konvensional, matrik pertumbuhan pangsa pasar 
digambarkan dengan sumbu X dan Y dengan sumbu X sebagai besaran pangsa 
pasar dan sumbu Y sebagai tingkat pertumbuhan pasar. Matrik tersebut 
digambarkan seperti pada gambar 12.

(Sumber: Bruce D Henderson)

Gambar 12. Matrik Pertumbuhan Pangsa Pasar
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Pada matrik tersebut terdapat 4 kuadran. Kuadran I, II, III dan IV. Kuadran 
I digambarkan sebagai bintang. Pada posisi ini, pangsa pasar berada pada 
peluang yang tinggi dan tingkat pertumbuhan pasar juga tinggi. Pada posisi ini 
perusahaan berada pasar posisi pemimpin pasar dan harus mempertahankan 
pertumbuhan pasar seiring dengan pangsa pasar yang besar. Posisi ini juga 
belum berarti perusahaan mempunyai cash flow yang positif. Selain itu, 
perusahaan juga harus menjaga posisinya terhadap kompetitor karena 
kompetitor selalu mengintai dan selalu bersiap-siap untuk menggantikan 
posisi perusahaan.

Kuadran II digambarkan dengan tanda tanya. Posisi ini menunjukkan bahwa 
pangsa pasar kecil namun tingkat pertumbuhan pasar tinggi. Pada posisi 
ini perusahaan dihadapkan pada posisi pengeluaran biaya besar antara 
lain untuk pembiayaan operasional pabrik, karyawan dan lain-lain. Namun 
besaran pasar belum sesuai dengan besaran pembiayaan tersebut. Oleh 
sebab itu, perusahaan harus berpindah ke kuadran I supaya market share 

bertambah besar.

Kuadran III diilustrasikan sebagai sapi perah. Kondisi yang menggambarkan 
pangsa pasar besar namun pertumbuhan pasar yang rendah (mulai menurun). 
Pada posisi ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk 
pertumbuhan pasar karena pertumbuhan sudah melambat. Namun demikian, 
pada posisi ini, perusahaan menikmati cash flow yang positif dan menjadi 
sumber pendanaan bagi operasional atau digunakan untuk pembiayaan 
usaha lainnya. 

Kuadran IV adalah posisi produk berada pada pangsa pasar rendah dan tingkat 
pertumbuhan pasar yang juga rendah. Perusahaan harus mempertimbangkan 
dengan baik apakah berusaha untuk meningkatkan market share atau beralih 
ke bisnis lain. Posisi ini tidak boleh terlalu lama dipertahankan karena akan 
menghabiskan modal perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus cepat 
bertindak apakah bergerak menuju peningkatan market share atau keluar 

dari segmen pasar ini.

Pada perusahaan-perusahaan besar dengan produksi produk besar, 
penghitungan pangsa pasar digital, relatif dapat dihitung dengan lebih mudah. 
Namun pada perusahaan-perusahaan kecil dan individu, penghitungan pangsa 
pasar digital menjadi sulit dihitung. Kesulitan timbul karena suatu produk 
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yang sama diproduksi dan / atau dijual oleh banyak sekali pelaku penjualan. 
Pelaku-pelaku tersebut membuka toko sendiri secara on line dan menjual 
juga produk-produk tersebut ke masyarakat. Oleh sebab itu, penghitungan 
pangsa pasar untuk produk yang dijual dengan melalui toko online masih sulit 
untuk dihitung.

Pengukuran Permintaan Pasar
Sebagaimana divisi lain di dalam sebuah perusahaan, divisi pemasaran 
juga harus dapat memperhitungkan besaran permintaan pasar. Hal ini 
terkait dengan divisi-divisi lain dalam perusahaan. Divisi produksi misalnya, 
akan mempersiapkan volume bahan mentah dan bahan-bahan lain untuk 
memenuhi permintaan pasar tersebut. Divisi SDM perlu mempersiapkan 
jumlah tenaga yang diperlukan dan divisi keuangan juga perlu menghitung 
kebutuhan dana untuk pembelian bahan-bahan baku dan upah tenaga kerja. 
Penghitungan yang tepat dapat menjadikan perusahaan efisien dan efektif 
dalam memenuhi permintaan pasar.

Ukuran pasar bergantung pada jumlah pembeli dengan nilai penawaran 
tertentu. Sedangkan potensi pasar adalah sekumpulan konsumen yang 
menyatakan minat terhadap tawaran yang diberikan. Potensi pasar akan 
menjadi Pasar yang Tersedia jika konsumen di pasar potensial itu mempunyai 
daya beli yang cukup dan akses untuk mendapatkan tawaran itu. Kemudian, 
perusahaan harus membuat Pasar Sasaran. Pasar Sasaran adalah pasar 
tersedia yang sudah mempunyai kriteria yang diputuskan oleh perusahaan. 
Dalam hal ini, perusahaan sudah menentukan segmen pasar yang dituju. 
Misalnya, perusahaan akan menjual motor kepada masyarakat di bawah 
umur 20 tahun. 

Pasar Tertembus adalah sekelompok konsumen yang telah membeli produk 
yang ditawarkan. Permintaan pasar adalah volume total dari produk yang 
akan dibeli oleh konsumen menurut kriteria tertentu, pada suatu wilayah 
geografis tertentu, dalam periode tertentu di lingkungan pemasaran tertentu 
dan program pemasaran tertentu. Angka permintaan pasar tidak tetap 
karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh sebab itu, permintaan pasar 
adalah suatu fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar digambarkan 
dengan sumbu Y dan pengeluaran pemasaran sebagai sumbu X. Pada saat 
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pengeluaran pemasaran = 0 (nol) maka permintaan pasar akan mempunyai 
nilai tertentu. Jika pengeluaran pemasaran semakin besar maka permintaan 

pemasaran akan semakin meningkat sampai suatu batas tertentu. Pada 

batas tertentu itu, penambahan pengeluaran pemasaran tidak dapat lagi 
meningkatkan permintaan pemasaran.

Menganalisa Trend Lingkungan makro
Trend dapat terjadi dalam waktu yang pendek dan dapat pula terjadi dalam 
jangka waktu lama. Trend yang cepat memerlukan keahlian tersendiri bagi 
pemasar untuk memanfaatkan peluang itu menjadi suatu volume penjualan. 
Misalnya saja trend bunga Anthurium yang dalam beberapa bulan saja dapat 
menjadi jutaan rupiah/pohon dari harga yang relatif sangat murah. Trend 
yang terjadi dalam waktu lama, misalnya saja trend penggunaan komputer 
atau gadget, berlangsung lama dan dapat terjadi dalam puluhan tahun. Trend 
ini dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan besar untuk berubah 
dan menyediakan tawaran yang sesuai dengan trend yang terjadi. 

Semua trend tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh 
terutama faktor global yang tidak bisa dikendalikan. Faktor-faktor global 
tersebut antara lain adalah:

• Pertumbuhan yang cepat dalam bidang transportasi, komunikasi 
dan transaksi keuangan di dunia internasional. Hal ini mendorong 

pertumbuhan perdagangan yang besar terutama poros Amerika Utara, 
Eropa Barat dan Timur Jauh.

• Terjadi perpindahaan kapasitas dan ketrampilan manufaktur ke negara-
negara dengan biaya produksi rendah.

• Peningkatan kekuatan ekonomi beberapa negara di Asia pada pasar 
dunia.

• Muncul blok-blok perdagangan baru.

• Masalah hutang piutang yang semakin sulit dipecahkan.

• Peningkatan pertumbuhan sistem barter dan imbal dagang dalam 
mendukung transaksi keuangan internasional.

• Perusahaan-perusahaan di bekas negara sosialis yang beralih ke arah 
pasar kapitalis.
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• Penyebaran gaya hidup global yang cepat.

• Terbukanya pasar internasional baru di dunia seperti Cina, India, Eropa 
Timur, negara-negara Arab dan Amerika Latin.

• Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang beraliansi dengan 
perusahaan lain melalui lintas batas negara.

• Peningkatan konflik agama dan etnis di beberapa negara dan wilayah 
tertentu.

• Berkembang merk-merk global di berbagai bidang.

Secara umum, terdapat 6 bidang besar yang harus menjadi perhatian 
perusahaan di dalam pemasaran. Keenam bidang tersebut adalah demografi, 
ekonomi, alam, teknologi, politik-hukum dan sosial budaya. 

• Bidang demografi menyangkut masalah perkembangan populasi 
manusia. Diperkirakan, jumlah penduduk dunia akan mencapai 7,9 
milyar lebih pada tahun 2025. Bagi pemasar, semakin banyak manusia 
akan berarti semakin tinggi peluang untuk memberikan penawaran. 
Namun pemasar juga harus memperhatikan bauran umur masyarakat, 
kelompok-kelompok etnis budaya, golongan-golongan pendidikan, 
pola kehidupan keluarga, pergerakan masyarakat dari suatu wilayah 
ke wilayah lain dan dinamika-dinamika masyarakat lainnya. Ciri-ciri 
demografi tersebut mendorong perusahaan untuk merubah pasar dari 
strategi global menjadi strategi berdasarkan segmen tertentu. Saat ini, 

perusahaan lebih menjual pada golongan pendidikan tertentu atau etnis 
tertentu sebagai target pasar yang direncanakan dari pada membuat 
suatu produk yang berlaku untuk semua ciri populasi itu.

• Ekonomi terkait dengan penghasilan masyarakat. Beberapa pemasar 
internasional mengelompokkan penghasilan masyarakat suatu negara 
sebagai berikut:

o Penghasilan sangat rendah

o Penghasilan memang benar-benar rendah

o Penghasilan sangat rendah dan sangat tinggi

o Penghasilan rendah, sedang dan tinggi

o Penghasilan yang berada pada posisi menengah.
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 Suatu kejadian pemasaran menarik terjadi pada pemasaran Lamborghini. 
Pasar mobil ini relatif sangat baik di negara Portugal dengan tipe 
penghasilan sangat rendah dan sangat tinggi. Walaupun negara ini 
termasuk dalam kategori negara miskin di Eropa Barat, namun sebagian 
masyarakatnya mampu membeli mobil mewah tersebut.

 Selain itu, kebiasaan menabung, berhutang dan ketersediaan kredit 
juga berpengaruh pada pemasaran. Orang-orang Jepang, lebih suka 
menabung dari pada orang Amerika. Orang Jepang dapat menabung 

rata-rata 13,1% dari nilai penghasilan mereka sedangkan orang Amerika 
hanya 4,7%. Kondisi ini mendorong bank-bank di Jepang untuk lebih 
berani menawarkan kredit dengan tingkat bunga lebih rendah sehingga 
perusahaan-perusahaan Jepang lebih berani untuk berekspansi. 

• Lingkungan Alam. Kondisi lingkungan alam yang berubah sangat besar 
antara lain adalah kekurangan bahan baku, peningkatan harga energi, 
munculnya tekanan-tekanan anti polusi dan perubahan peranan 
pemerintah di dalam mengelola lingkungan alam.

• Teknologi merupakan kekuatan besar yang merubah perilaku manusia 
dalam waktu cepat. Teknologi dapat berdampak positif seperti 
penemuan pinicilin, bedah laser dan komputer. Namun teknologi juga 
dapat menghancurkan peradaban manusia seperti bom atom, senjata 
kimia dan lain sebagainya. Walaupun demikian, teknologi menyebabkan 
kecepatan perubahan semakin cepat, peluang-peluang inovasi menjadi 
semakin tidak terbatas dan semakin banyaknya alokasi anggaran untuk 
penelitian dan pengembangan.

• Politik dan Hukum. Pada umumnya, bidang politik dan hukum cenderung 
dibuat untuk memberikan perlindungan kepada para pebisnis dari 

berbagai praktek bisnis yang tidak baik dan mencegah masyarakat 
terkena dampak dari praktek bisnis curang. Banyak negara-negara 
maupun kawasan negara yang mengeluarkan peraturan-peraturan 
untuk menjadikan kawasannya lebih aman dari serangan ekonomi 
negara lain dengan menciptakan peraturan-peraturan impor yang 
mampu membatasi negara lain memasuki pasar dalam kawasan sehingga 
perusahaan-perusahaan dalam kawasan dapat lebih aman berbisnis. 
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• Sosial Budaya juga perlu mendapatkan perhatian besar dari pemasar. 
Ada sekelompok masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai 
sosial budaya seperti keluarga, kejujuran, sumbangan sosial, pernikahan 
dan lain-lain. Ada juga sekelompok masyarakat yang mengalami 
pergeseran budaya seperti kebebasan hidup, mencontoh gaya hidup 
selebritis dan menjadikan tokoh-tokoh tertentu sebagai pahlawan dalam 
kehidupannya. Semua aspek sosial budaya tersebut mempengaruhi 
banyak hal dalam kebutuhan mereka termasuk varian-varian suatu 
produk.
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Dinamika dunia dan negara saat ini sangat beragam. Banyak peristiwa dunia 
terjadi dalam suatu kurun waktu yang bersamaan seperti peperangan, 
penggantian kekuasaan, bencana alam (gempa bumi, tsunami, hawa dingin, 
angin topan dan lain-lain) serta gejolak-gejolak ekonomi seperti fluktuasi harga 
minyak bumi, sistem perdagangan bebas, kerjasama-kerjasama regional, 
standar kualitas barang untuk masuk suatu kawasan, dan banyak hal lainnya. 
Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan dampak yang menguntungkan 
dan juga merugikan sehingga menimbulkan suatu masalah bagi sebuah 
perusahaan. 

Perlu diingat pula bahwa masalah itu tidak selalu berupa kerugian. Saat ini, 
keuntungan juga dapat menimbulkan masalah. Hal tersebut terjadi karena 
kompetitor berusaha untuk “menggoyang” perusahaan karena menginginkan 
keuntungan yang sama atau lebih dari perusahaan itu. Kasus sederhana 
dapat dilihat pada saat Microsoft mencapai tingkat kemenangan di dalam 
pemasaran software dan perangkat lunak lain. Kompetitor-kompetitor yang 
bergerak di bidang software berusaha untuk menjatuhkan Microsoft dengan 
meniupkan isu monopoli usaha. 

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menghadapi suatu 
masalah. Setelah perusahaan merasa telah terjadi masalah pada sistem 
bisnis perusahaan maka perusahaan akan mulai untuk melakukan penelitian 
terhadap masalah tersebut. Tentu saja, dengan penelitian terhadap masalah 
tersebut, perusahaan akan mengetahui masalah yang sedang terjadi dengan 
lebih tepat sehingga dengan penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui 
dampak-dampak yang akan terjadi terhadap bisnis perusahaan khususnya 
pada pemasaran digital. 
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Pada suatu perusahaan, penelitian pemasaran dapat dilakukan atau tidak 
dilakukan. Pada suatu tingkat usaha berskala ekonomi tertentu, penelitian 
pasar menjadi pilihan terbaik dari pada tidak melakukan penelitian karena 
hasil penelitian dapat memberikan suatu gambaran tentang tindakan yang 
benar untuk dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan 
penelitian ini, dan ternyata tindakan yang dipilih perusahaan berdampak 
buruk bagi perusahaan maka perusahaan akan menerima kerugian yang 
lebih besar. Namun jika penelitian ini dilakukan dan ternyata hasil penelitian 
menunjukkan bahwa langkah-langkah perusahaan akan menimbulkan 
kerugian besar maka besaran kerugian tersebut dapat dihindari. 

Dengan demikian, penelitian ini menjadi salah satu bagian dari manajemen 
risiko. Risiko yang diantisipasi adalah kerugian finansial akibat kesalahan 
tindakan pemasaran yang disebabkan kesalahan memprediksi kondisi pasar 
digital. 

Merumuskan Masalah Penelitian 

Pemasaran Digital
Sebelum penelitian dimulai, perusahaan harus merumuskan terlebih dahulu 
tentang masalah apa dan masalah yang mana yang akan diteliti. Perusahaan 
harus memberikan prioritas terhadap jenis masalah dan memilih masalah-
masalah yang lebih penting dari pada masalah lain untuk dilakukan penelitian. 
Hal tersebut harus dilakukan karena perusahaan mempunyai keterbatasan 
antara lain keterbatasan biaya penelitian. 

Secara umum, permasalahan pemasaran digital perusahaan dapat dibagi 
menjadi 2 bagian yaitu permasalahan di luar perusahaan (faktor makro) dan 
permasalahan di dalam perusahaan (faktor mikro). Permasalahan makro 
tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena faktor makro ditimbulkan 
oleh berbagai pelaku di luar perusahaan. Permasalahan politik, ekonomi, 
sosial, budaya dan beragam dinamika dunia terkait dunia digital terjadi di luar 
kuasa perusahaan. Sedangkan faktor mikro, relatif lebih mudah dikendalikan 
oleh perusahaan karena terjadi di dalam perusahaan. Direktur utama dan 
direktur terkait dapat menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan 
permasalahan di dalam perusahaan. Walaupun demikian, perencanaan 
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penelitian pada kedua jenis masalah tersebut lebih diutamakan pada faktor 
kepentingan (urgentitas) masalah terhadap dampak yang terjadi pada 
perusahaan. Jika faktor makro mempunyai dampak yang lebih besar terhadap 
bisnis perusahaan maka perencanaan penelitian akan dilakukan terhadap 
faktor makro ini terlebih dahulu. Namun jika faktor mikro yang mempunyai 
dampak lebih besar maka perencanaan penelitian akan dilakukan pada faktor 
mikro ini. 

Proses identifikasi masalah mikro di bidang pemasaran digital dapat dilakukan 
dari divisi pemasaran. Laporan-laporan penjualan dari internet, pengaduan 
konsumen via email, keluhan distributor dan toko retail dapat menjadi sumber 
data untuk melakukan identifikasi masalah pemasaran. Setelah dilakukan 
identifikasi maka perusahaan dapat melakukan inventarisasi masalah dan 
memberikan prioritas masalah berdasarkan suatu dasar tertentu. Misalnya 
saja, urutan masalah diurutkan berdasarkan besaran dampak terhadap 
penuruan penjualan produk atau berdasarkan besaran biaya yang dikeluarkan 
sehingga mengurangi laba perusahaan. 

Setelah urutan masalah disusun berdasarkan pertimbangan tersebut 
maka perusahaan akan menggunakan pertimbangan lain untuk melakukan 
penelitian terhadap masalah-masalah tersebut. Pertimbangan – pertimbangan 
itu antara lain adalah:

a. Teknis pelaksanaan penelitian. Apakah secara teknis penelitian itu sulit 
atau mudah dilakukan? Apakah penelitian itu memerlukan SDM dan 
waktu yang lama atau tidak? Apakah dapat dilakukan sendiri atau harus 
menggunakan pihak ketiga?

b. Besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melakukan 
penelitian terhadap suatu masalah terhadap anggaran yang tersedia.

Tujuan Penelitian Pemasaran
Di dalam merancang tujuan penelitian pemasaran, terdapat beberapa 
hal yang menjadi koridor / batasan ruang. Koridor itu menjadi garis besar 
pedoman atau panduan agar arah tujuan penelitian tidak menyimpang. 
Beberapa koridor tersebut antara lain adalah visi dan misi perusahaan 
termasuk di dalamnya strategi perusahaan dalam memenangkan pasar 
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digital; Visi dan misi pemerintah (pusat dan daerah) yang tertuang dalam 
kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan kebijakan-kebijakan 
negara lain, kawasan regional dan kawasan perdagangan dunia. Batasan-
batasan tersebut memberikan pedoman bagi peneliti dalam membuat tujuan 
penelitian pemasaran agar tujuan penelitian ini tidak melewati batas ruang 
tersebut.

Setelah batasan tersebut dipertimbangkan, maka tujuan penelitian 
pemasaran dapat dirumuskan. Berdasarkan tingkat penyelesaian masalah, 
tujuan penelitian pemasaran dapat dibedakan menjadi beberapa bagian 
yaitu:

1. Menyelesaikan masalah secara total; 

 Pada tujuan ini, semua masalah yang akan diteliti harus menghasilkan 
suatu penyelesaian masalah. Paling tidak, hasil akhir penelitian 
mengarah pada penyelesaian masalah. Walaupun pada pelaksanaan 
penelitian, mungkin saja terjadi hal-hal lain yang menyebabkan tujuan 
penelitian belum tercapai secara optimal. Tujuan penelitian pemasaran 
seperti identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumen 
pada tampilan website, pengaruh jumlah komplain terhadap volume 
penjualan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kecepatan akses 
website adalah beberapa contoh tujuan penelitian pemasaran digital 
yang dapat diselesaikan dalam satu kegiatan penelitian saja. 

2. Menyelesaikan masalah sebagian;

 Tidak semua masalah dapat diteliti dalam waktu yang sama. Ada juga 
masalah yang harus dipecahkan secara bertahap sehingga tujuan 
penelitian menjadi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut 
akan mencapai tujuan akhir penelitian yaitu penyelesaian masalah. 
Contoh tujuan penelitian ini adalah tentang trend konsumen terhadap 
produk daring yang dipasarkan. Untuk mengetahui trend konsumen ini, 
penelitian dilakukan secara bertahap dan dalam waktu yang berurutan 
misalnya dalam beberapa tahun. Dengan demikian, trend konsumen 
terhadap produk yang ditawarkan mempunyai suatu kecenderungan 
yang dapat diprediksi.

Selain itu, berdasarkan jumlah tujuan penelitian pemasaran yang dibuat, 
maka tujuan penelitian pemasaran dapat dibagi menjadi:
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1. Satu tujuan penelitian

 Jika tujuan penelitian hanya satu, berarti penelitian ini hanya mencari 
pemecahan masalah dari sebuah tujuan saja. Dalam hal ini, masalah 
yang terjadi dapat dipecahkan hanya dengan sebuah tujuan penelitian 
saja atau perusahaan hanya ingin mengetahui tentang suatu hal saja 
tanpa ingin mengetahui hal-hal lain. 

2. Lebih dari satu tujuan penelitian

 Memang terlihat tidak efisien jika suatu penelitian pemasaran yang 
dilaksanakan dengan suatu besaran biaya, hanya mendapatkan hasil 
sedikit. Oleh sebab itu, jika suatu penelitian dilaksanakan, akan lebih baik 
jika tujuan penelitian dibuat lebih dari satu. Dengan demikian, dalam 
suatu kegiatan penelitian pemasaran akan diperoleh hasil yang lebih 
besar dan penelitian menjadi lebih efisien. Contoh tujuan penelitian 
ini antara lain adalah untuk mengetahui warna kesukaan konsumen 
dan mendapatkan profil konsumen. Dengan tujuan ini maka penelitian 
pemasaran akan mendapatkan hasil berupa warna kesukaan konsumen 
dan hasil profil konsumen. 

Tujuan penelitian pemasaran digital sebaiknya harus dapat diukur secara 
kuantitatif. Pada umumnya, perusahaan akan memerlukan data kuantitatif 
untuk membuktikan kepada pemegang saham bahwa perusahaan sudah 
melaksanakan kinerja pemasaran dengan baik. Hal ini disebabkan oleh 
kebiasaan yang umum terjadi pada pemegang saham yang terbiasa dengan 
suatu hasil kuantitatif. Jika tujuan dibuat dalam ukuran kualitatif, sebaiknya 
hasil penelitian dapat dibuat ke kuantitatif untuk lebih memudahkan 
perusahaan menjelaskan kepada pemegang saham. Walaupun hal tersebut 
tidak harus demikian, namun perusahaan akan kesulitan untuk menjelaskan 
kepada pemegang saham jika hasil pengukuran berbentuk data kualitatif. 

Beberapa contoh tujuan penelitian yang dapat diukur secara kuantitatif 
antara lain adalah mengukur volume penjualan produk melalui media sosial. 
Hasil penelitian pemasaran ini akan berbentuk satuan volume penjualan, 
misalnya 100 ton, 750 pax, 345 pasang dan lain sebagainya. Contoh lain 
adalah distribusi konsumen berdasarkan jenis kelamin. Maka hasil penelitian 
ini akan berbentuk suatu angka pengukuran kuantitatif seperti 30% wanita 
dan 70% pria. 
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Sedangkan contoh tujuan penelitian pemasaran kualitatif antara lain adalah 
tingkat kepuasan konsumen. Berdasarkan itu maka hasil penelitian ini antara 
lain akan berupa Sangat Puas, Cukup Puas dan Tidak Puas. Ketiga hasil 
kualitatif tersebut hanya menunjukkan bahwa konsumen sangat puas dan 
cukup puas terhadap suatu produk namun tidak memberikan gambaran 
lebih teliti terhadap suatu pembanding tertentu. Kedua kelompok kepuasan 
tersebut bersifat relatif antara seorang konsumen dengan konsumen lainnya 
sehingga sulit untuk dikatakan bahwa kepuasan tersebut mempunyai standar 
yang sama.

Manfaat
Perencanaan penelitian pasar digital juga perlu mempertimbangkan besaran 
manfaat yang akan dihasilkan dan penerima-penerima manfaat hasil penelitian. 
Semakin besar manfaat penelitian yang dihasilkan dan juga semakin banyak 
penerima manfaat yang menerima maka nilai penelitian pasar digital akan 
semakin tinggi. Oleh sebab itu, dalam melakukan perancangan penelitian 
pasar digital, perlu diidentifikasi manfaat-manfaat yang akan dihasilkan 
sehingga tujuan penelitian yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran. 

Suatu manfaat penting bagi sebuah perusahaan bisnis adalah keuntungan 
finansial yang akan diperoleh dari penelitian pasar digital ini. Keuntungan 
finansial harus tergambar dengan jelas baik dalam hal efisiensi maupun 
tambahan kenaikan penjualan sebagai manfaat dari hasil penelitian. Oleh 
sebab itu, manfaat penelitian harus memberikan alternatif hasil berupa 
pengurangan biaya produksi, penghematan biaya, efisensi biaya, subtitusi 
biaya dan lain sebagainya. 

Beberapa manfaat yang dapat direncanakan dalam suatu penelitian 
pemasaran antara lain adalah:

1. Membantu SDM pemasaran untuk meningkatkan kemampuannya 
dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam 
pemasaran perusahaan yang bersifat kompleks dan saling berkait;

2. Mempermudah dalam mencapai tujuan pemasaran yang diharapkan;

3. Sebagai pemberi rekomendasi pemasaran;

4. Sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan pemasaran 
selanjutnya;
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5. Sebagai alat / bahan dalam pengambilan keputusan pemasaran;

6. Membantu pemecahan masalah pemasaran sehari-hari, baik untuk 
pengembangan pemasaran maupun meningkatkan pendapatan;

7. Dan lain sebagainya. 

Ruang Lingkup Penelitian
Pada saat dilakukan perancangan penelitian pasar digital, perlu dibuat ruang 
lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian memberikan suatu ruang tertentu 
pada kegiatan penelitian. Ruang tersebut berupa batas yang tidak boleh 
dilewati oleh kegiatan-kegiatan penelitian. Seperti misalnya sebuah ruang 
negara maka kegiatan-kegiatan itu hanya dilakukan di dalam suatu negara 
saja. Kegiatan itu tidak boleh melewati batas negara. Jika kegiatan dilakukan 
di banyak propinsi di dalam suatu negara, maka masih diperkenankan. Ruang 
lain misalnya jenis toko online saja. Penelitian atau survei yang dilakukan 
hanya ditujukan pada toko online saja. Penelitian itu dapat berupa konsumen 
toko online, produk-produk yang dijual di toko online, tampilan website atau 
akun toko online, dan lain sebagainya. Selama ruang itu masih di dalam 
koridor toko online maka ruang lingkup penelitian masih terpenuhi. 

Untuk lebih memudahkan memberikan klasifikasi, ruang lingkup dapat 
dibedakan menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis ruang lingkup penelitian 
antara lain adalah:

a. Ruang lingkup kebijakan-kebijakan / Peraturan-peraturan: Ruang lingkup 
ini berupa peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh kegiatan penelitian 
ini. Contoh kebijakan antara lain adalah visi dan misi perusahaan. 
Penelitian yang dirancang tidak boleh berbeda dengan arah visi dan misi 
perusahaan.

b. Ruang lingkup wilayah: Ruang lingkup ini membatasi kegiatan pada suatu 
wilayah tertentu. Biasanya wilayah itu merupakan wilayah administratif. 
Wilayah administratif itu adalah batas wilayah kepemerintahan seperti 
batas negara, propinsi, kabupaten maupun kecamatan. Wilayah ini juga 
dapat berupa wilayah kerja cabang-cabang perusahaan. Ada kalanya 
juga, suatu cabang dapat mempunyai ruang kerja di beberapa kabupaten 
yang merupakan 2 propinsi. Contoh lain adalah wilayah kerja Perusahaan 
Listrik Negara (PLN). Wilayah kerja perusahaan ini ditentukan oleh luasan 
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jaringan kabel listrik yang didistribusikan dari sebuah titik distributor 
listrik. Penyebaran jaringan kabel listrik ini dapat melintas beberapa 
kelurahan atau beberapa kecamatan yang mempunyai kecamatan atau 
kabupaten yang berbeda.

c. Ruang lingkup waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu suatu 
kejadian terjadi. Suatu penelitian media digital dapat dilakukan terhadap 
suatu kejadian yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu atau pada 
beberapa bulan yang lalu. Misalnya saja penelitian terhadap jumlah iklan 
yang ditayangkan di website pada bulan Februari 2016. Berdasarkan 
rentang waktu dalam ruang lingkup ini maka data yang dicari dan diteliti 
adalah data-data yang menggambarkan suatu kejadian pada waktu 
tersebut. Data yang menggambarkan kejadian di luar rentang ruang 
lingkup tidak boleh diteliti. 

 Waktu ini bukan suatu waktu yang menggambarkan waktu pelaksanaan 
penelitian media digital. Waktu pelaksanaan penelitian dapat berbeda 
dengan ruang lingkup waktu. Namun ruang lingkup waktu tidak mungkin 
setelah waktu penelitian dilakukan. 

d. Ruang lingkup produk. Banyak perusahaan yang menghasilkan berbagai 
variasi produk. Contoh perusahaan ini adalah pabrik barang plastik. 
Pabrik ini dapat menghasilkan ember, gayung, baskom dan lain-lain dalam 
berbagai variasi ukuran. Ruang lingkup penelitian dapat ditentukan pada 
suatu jenis produk saja, misalnya pada produk-produk ember.

e. Ruang lingkup jenis media digital. Seperti sudah diketahui bersama 
bahwa media digital mempunyai berbagai jenis. Ruang lingkup ini 
membatasi penelitian pada jenis-jenis media digital tertentu saja. 
Misalnya penelitian terhadap website-website atau akun Facebook. 
Selain itu, di dalam setiap jenis media digital tersebut terdapat berbagai 
bagian yang dapat menjadi suatu ruang lingkup tersendiri. Misalnya 
pada website, ruang lingkup penelitian dapat berupa website-website 
berita atau website-website hiburan dan lain sebagainya. 

Perencanaan ruang lingkup ini sangat penting karena ruang lingkup ini akan 
menentukan jenis-jenis kegiatan penelitian yang akan dilakukan, besaran 
kegiatan dan biaya yang akan diperlukan dalam penelitian. Jika ternyata ruang 
lingkup ini terlalu luas / besar maka ruang lingkup dapat diperkecil. Misalnya 
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dalam ruang lingkup wilayah negara maka dapat diperkecil menjadi propinsi 
saja dalam batasan suatu wilayah atau bahkan menjadi beberapa kabupaten 
saja. Ruang lingkup yang lebih kecil akan berdampak pada semakin sedikit 
kegiatan yang dilakukan sehingga kebutuhan SDM, waktu dan biaya juga 
semakin kecil. Oleh sebab itu, perencanaan ruang lingkup ini menjadi sangat 
penting dan mendasar.

Objek Penelitian
Objek penelitian pemasaran digital dapat beraneka ragam. Pada umumnya, 
objek penelitian pemasaran digital adalah manusia / konsumen. Objek ini 
menjadi sangat penting karena keputusan pembelian ada ditangan mereka. 
Kesukaan, ketidak-sukaan, kebutuhan, ketidak-butuhan dan berbagai faktor 
lain yang berpengaruh pada keputusan pembelian ada di tangan konsumen. 
Oleh sebab itu, banyak penelitian pemasaran digital mempunyai responden 
konsumen.

Namun tidak menutup kemungkinan, objek penelitian ini adalah media digital 
itu sendiri. Pada umumnya, objek penelitian ini merupakan data pendukung 
terhadap perilaku konsumen. Objek penelitian ini misalnya adalah jenis 
kelamin pengguna media digital, rentang usia, lokasi, pekerjaan, hobi dan 
lain-lain. 

Kombinasi antara hasil penelitian yang menggunakan objek konsumen dan 
penelitian yang menggunakan objek bukan konsumen akan menghasilkan 
integrasi hasil penelitian yang lebih valid. Kombinasi tersebut dapat 
memberikan crosscek antara data dari responden konsumen dengan data 
dari objek bukan konsumen. Secara logika, data dari responden harus selaras 
dengan data dan objek bukan konsumen. Jika terjadi sebaliknya maka perlu 
diperiksa kembali apakah terjadi kesalahan di dalam penelitian baik data, 
proses pengolahan data sampai kepada proses pengambilan kesimpulan. Jika 
tidak terjadi kesalahan di dalam proses penelitian maka hal itu menjadi suatu 
temuan menarik dan dapat dijadikan suatu tema penelitian pemasaran lagi. 

Objek-objek penelitian pemasaran digital harus mempunyai kriteria tertentu. 
Kriteria yang tidak jelas atau bias akan menurunkan tingkat validitas data dan 
hasil. Kriteria tertentu itu sangat membantu di dalam menghasilkan tingkat 
validitas data dan hasil penelitian. 
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Kriteria tersebut antara lain adalah:

a. Populasi. Anggota populasi dalam objek penelitian pemasaran digital 
harus mempunyai ciri-ciri yang seragam. Jika ciri-ciri tersebut berbeda 
(tidak seragam) maka hasil penelitian akan bias. Semakin tinggi 
perbedaan ciri-ciri tersebut dalam suatu populasi maka akan semakin 
bias hasil yang diperoleh. Contoh populasi di dalam penelitian pasar 
media digital antara lain adalah pemilik akun Facebook, pembaca 
website berita, pemain game on line, programmer dan lain sebagainya. 
Jika ditentukan objek penelitian ini adalah pemilik akun Facebook 
maka setiap responden yang diteliti harus dipastikan mempunyai akun 
di Facebook. Jika ditemukan salah satu responden atau beberapa 
responden tidak mempunyai akun Facebook berarti responden tersebut 
bukan objek penelitian pemasaran.

b. Sampel. Sampel adalah anggota populasi sehingga harus mempunyai ciri-
ciri yang seragam dan sama dengan populasi. Jika sampel mempunyai 
ciri-ciri yang berbeda dengan populasi maka sampel tersebut bukan 
objek penelitian. Misalnya dari populasi objek penelitian pemasaran 
adalah pemilik akun Facebook. Jika ditemukan sebuah sampel penelitian 
dengan akun Istagram maka jelaslah bahwa sampel ini bukan objek 
penelitian. 

c. Selain itu, sampel juga harus mempertimbangkan kemampuan tim 
survei untuk mencari dan menemukan sampel itu. Sampel yang mudah 
ditemukan akan memudahkan tim survei untuk melaksanakan tugasnya. 
Sampel yang sulit ditemukan akan mempersulit tim survei. Sampel yang 
mudah ditemukan antara lain seperti masyarakat di mall atau pasar 
dengan kriteria wanita dan pria dewasa (di atas 17 tahun); mahasiswa 
yang pernah berbelanja online; pedagang toko offline yang mempunyai 
toko online, dan lain sebagainya. Sedangkan sampel yang sulit ditemukan 
antara lain adalah wanita yang belanja online 10 kali dalam seminggu; 
direktur perusahaan supermarket online, ibu yang membeli susu bayi di 
toko online, dan lain sebagainya. 

d. Sampel yang mempunyai ciri-ciri sulit akan memerlukan waktu lebih lama 
untuk ditemukan sehingga waktu penelitian juga akan semakin lama. 
Seiring dengan semakin lama waktu penelitian maka secara simultas 
biaya penelitian akan semakin membesar.
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Sampel penelitian pemasaran pada media digital juga mempunyai ukuran. 
Ukuran sampel merupakan suatu jumlah tertentu terhadap sampel yang 
digunakan. Misalnya, ukuran sampel 1500 responden, berarti di dalam 
penelitian tersebut terdapat 1500 orang yang menjadi responden. Contoh 
lain adalah ukuran sampel 25 website, berarti di dalam penelitian tersebut 
menjadikan 25 website sebagai bahan penelitian. Semakin besar ukuran 
sampel maka semakin besar kegiatan penelitian yang dilakukan. Selaras 
dengan itu maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan dan juga akan 
semakin banyak biaya yang diperlukan. Oleh sebab itu, ukuran sampel harus 
memadai agar terjadi efisiensi waktu dan biaya. Berdasarkan pengalaman, 
untuk ukuran sampel survei pasar yang efisien adalah antara 35-50 responden 
untuk setiap suatu kesimpulan yang diambil. Misalnya penelitian dilakukan 
di Jakarta dan Bandung. Jika di Jakarta diambil 35-50 responden dan di 
Bandung juga dengan jumlah yang sama maka kesimpulan yang diambil akan 
valid di Jakarta dan juga di Bandung. Namun jika jumlah responden yang 
diambil di kedua kota itu hanya 35-50 responden maka kesimpulan yang 
diambil tidak valid untuk mengatakan bahwa kesimpulan untuk di Jakarta 
akan sama dengan di Bandung. Kesimpulan akan valid jika digunakan untuk 
suatu kawasan, misalnya di Jawa bagian Barat karena pengambilan sampel di 
Jakarta dan Bandung. 

Pada dunia digital, sering juga ditemui survei online yang diselenggarakan 
oleh sebuah perusahaan atau juga mahasiswa yang sedang menyelesaikan 
tugas akhirnya. Mereka menyebar kuisioner dengan cara menyebarkan link 
yang apabila di klik akan menuju ke suatu website berisi form kuisioner. 
Kemampuan menyebar kuisioner ini sangat besar karena dapat disebarkan 
dari individu ke individu lain atau dari suatu grup media sosial ke grup media 

sosial lainnya. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 
survei ini adalah tingkat validitas sampel. Pemilik survei tidak mengetahui 
siapa yang mengisi kuisioner ini dan juga sulit mengatakan bahwa ciri-ciri 
(kriteria) responden yang ditentukan dalam rencana penelitian adalah benar-
benar sama dengan responden yang mengisi form kuisioner ini. Oleh karena 
itu, sampel jenis survei ini harus dibuat sederhana dan juga dibuat suatu 
instrumen (pertanyaan) “jebakan” untuk lebih memastikan bahwa responden 
adalah sampel yang sesuai dengan rencana penelitian pemasaran ini.
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Hipotesis
Hipotesis pada suatu penelitian, termasuk penelitian pemasaran digital, 
dapat dibuat atau tidak dibuat. Pada hakekatnya, hipotesis adalah perkiraan 
atau pendugaan terhadap hasil penelitian. Jadi, boleh saja pada rancangan 
penelitian ini dibuat suatu dugaan atau perkiraan hasil dan boleh saja tidak 
dibuat. Hipotesis tersebut kemudian akan diuji dan menghasilkan kesimpulan 
bahwa hipotesis tersebut diterima atau hipotesis tersebut ditolak. 

Sumber Data
Sebelum melakukan penelitian pada media digital, sebaiknya sudah 
dilakukan identifikasi sumber-sumber data. Identifikasi sumber data ini 
memberikan informasi penting kepada perusahaan mengenai keadaan 
sumber data. Informasi penting tersebut antara lain adalah kemudahan di 
dalam memperoleh data, jenis data yang ada, kedalaman data yang tersedia, 
lokasi sumber data berada dan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk 
mendapatkan data tersebut. 

Sumber data tersebut juga perlu diketahui tingkat validitasnya. Sumber data 
yang valid tidak perlu diragukan kembali ke”absah”an data yang dimiliki. 
Semakin tinggi validitas sumber data semakin berkualitas data yang dimiliki. 
Validitas sumber data tersebut menentukan kualitas data yang ada. 

Pada media digital, banyak orang yang memberikan data. Data tersebut 
dapat berupa data primer dan data skunder serta terdapat pula orang yang 
memberikan data tersier. Data tersier adalah data skunder yang ditulis kembali 
pada website / blog / wordpress tanpa menyebutkan sumber data sehingga 
data yang sama diunggah oleh netter berkali-kali. Berdasarkan hal itu maka 
perlu dilakukan seleksi ketat terhadap sumber data yang tidak valid. 

Di samping itu, terdapat pula sumber data yang valid. Beberapa jenis sumber 
data valid adalah website organisasi resmi (pemerintah), website organisasi 
swasta yang diakui masyarakat, dan lembaga penyedia jasa data yang 
berkualitas. Sumber data valid ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian 
yang akan dilakukan ini.

Perencanaan sumber data ini perlu dilakukan sebelum penelitian dimulai. 
Seperti dijelaskan di atas, jika sumber data sulit dicapai atau harus 
mengeluarkan biaya besar untuk membeli data maka penelitian akan menjadi 
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terhambat. Oleh sebab itu, pada perencanaan sumber data, sebaiknya sumber 
data sudah diidentifikasi dan mempunyai ciri-ciri: mudah diperoleh, cepat 
diambil / diunduh, meliputi berbagai jenis data yang beragam, mempunyai 
data beberapa tahun ke belakang dan relatif murah (terjangkau anggaran 
perusahaan). Ada baiknya lagi jika data yang diperoleh sudah dalam bentuk 
digital sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan digitalisasi data. 

Tabel 5. Beberapa Website Sumber Data Valid.

No. Sumber data Lembaga Jenis Data

1 www.bps.go.id Biro Pusat Statistik Beragam jenis data
2 www.bi.go.id Bank Indonesia Data Moneter & 

Perbankan

3 www.ojk.go.id Otoritas Jasa 

Keuangan

Data Lembaga 
Keuangan

4 www.kemendag.go.id/id/
economic-profile

Kementerian 

Perdagangan

Data Ekonomi dan 

perdagangan

5 www.kemenperin.go.id/
statistik-industri

Kementerian 

Perindustrian

Data Industri

6 Alexa.com Alexa Internet, Inc Data trafik website

Metode-metode
Dalam perencanaan penelitian pemasaran digital, metode yang digunakan 
juga harus dirancang dengan tepat dan teliti. Tidak ada perbedaan antara 
metode penelitian pada penelitian di media konvensional dengan metode 
penelitian di media digital. Metode-metode tersebut dapat juga digunakan 
pada kedua jenis media tersebut. 

Sebelum melakukan penelitian pemasaran media digital ini, perlu 
direncanakan metode yang ingin digunakan. Secara umum, penelitian dapat 
berupa metode deskriptif dan metode inferensia. Jika penelitian ini hanya 
ingin mendapatkan penjabaran dari suatu masalah maka metode deskriptif 
yang digunakan. Namun jika penelitian ini ingin menjelaskan suatu masalah 
dengan kuantitatif maka metode penelitian inferensia yang digunakan. 

Perencanaan metode penelitian pemasaran ini juga penting. Metode penelitian 
tersebut sangat terkait dengan biaya. Ada metode yang membutuhkan biaya 
besar dan ada pula yang membutuhkan biaya lebih kecil. Oleh sebab itu, jika 
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anggaran perusahaan terbatas maka perusahaan harus memilih kombinasi 
beberapa metode untuk diterapkan pada berbagai penelitian yang ada dan 
menentukan penelitian mana yang harus menggunakan biaya lebih besar dan 
penelitian masa yang hanya memerlukan biaya lebih kecil. 

Masalah yang dihadapi dalam 

perencanaan
Penelitian pemasaran media digital, tidak hanya mempunyai masalah dalam 
pelaksanaan penelitian saja. Masalah tersebut juga dapat terjadi pada tahap 
perencanaan penelitian. Beberapa masalah yang terjadi pada tahap ini antara 
lain adalah:

a. Strategi perusahaan yang berubah. Perubahan strategi perusahaan dapat 
berubah sewaktu-waktu. Perusahaan, terutama perusahaan swasta, 
cepat sekali melakukan antisipasi dan penyesuaian terhadap perubahan 
lingkungan makro. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelangsungan 

produksi pada suatu situasi lingkungan yang berubah. Akibat perubahan 
strategi perusahaan maka rancangan penelitian pemasaran digital juga 
perlu disesuaikan dengan perubahan strategi tersebut. 

b. Perubahan lingkungan makro. Pada perencanaan penelitian, beberapa 
indikator makro digunakan sebagai patokan atau perbandingan 

terhadap hasil penelitian. Perubahan lingkungan makro tertentu dapat 
menyebabkan indikator makro berubah secara signifikan. Keadaan ini 
menyebabkan pula perubahan terhadap indikator-indikator makro yang 
digunakan dalam perencanaan penelitian.

c. Perubahan lingkungan mikro. Perubahan lingkungan mikro juga dapat 
saja terjadi di dalam perusahaan. Penutupan cabang atau penambahan 
cabang baru dapat menyebabkan rancangan penelitian berubah. 

d. Anggaran. Ketersediaan anggaran juga dapat menjadi masalah bagi 
perencanaan penelitian ini. Pada umumnya, nilai anggaran yang kecil 
menjadi suatu masalah namun besar kecil nilai anggaran ini memang 
relatif sekali. Secara logika, semakin besar perusahaan maka nilai 
anggaran penelitian juga akan semakin besar. Namun banyak juga 
ditemukan sebaliknya. Hal tersebut merupakan wewenang dari kebijakan 
perusahaan. 
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e. Rencana kegiatan tahunan. Pada umumnya, rencana kegiatan tahunan 
disusun sebelum tahun tersebut berjalan. Pada lembaga pemerintahan, 
rencana kegiatan tahunan disusun pada bulan Juni-Juli. Pada lembaga 
swasta, rencana kegiatan biasanya dilakukan mendekati akhir tahun. 
Pada kondisi ini, sering terjadi perbedaan kondisi lapangan pada saat 

pembuatan rencana kegiatan tahunan dengan saat pelaksanaan sehingga 
rencana penelitian yang sudah dibuat perlu disesuaikan dengan kondisi 
saat itu. Dunia digital ini memang cepat sekali mengalami perubahan 
baik dalam perubahan sistem maupun dalam pertumbuhan media. 
Kemampuan media ini untuk diakses oleh setiap individu manusia di 
dunia membantu pertumbuhan dan perkembangan media digital. Oleh 
sebab itu, sebaiknya rencana penelitian media digital ini dibuat dengan 
rencana yang bersifat umum sehingga pada saat terjadi perubahan 
saat pelaksanaan, tidak memerlukan revisi yang merepotkan secara 
administrasi. 

Langkah-langkah Penyusunan Rencana 

Penelitian Pemasaran Digital
Langkah-langkah untuk menyusun suatu rencana penelitian pemasaran 
digital, perlu dilakukan secara bertahap. Hal tersebut dilakukan karena 
langkah-langkah tersebut merupakan suatu proses kegiatan yang berjalan 
berurutan antara suatu proses dengan proses selanjutnya. Pada suatu 
perusahaan, langkah-langkah penyusunan rencana penelitian pemasaran 
digital, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal kegiatan penelitian kepada perusahaan. Biasanya, 
usulan ini diajukan bersama-sama dengan usulan kegiatan lain dalam 
perusahaan dan dilakukan setahun sebelum kegiatan berjalan. Bentuk 
usulan ini ada yang hanya dalam bentuk judul kegiatan dan ada pula 
yang dalam bentuk suatu proposal ringkas. Proposal ringkas biasanya 
berisi uraian singkat kegiatan yang terdiri dari latar belakang, masalah, 
tujuan penelitian, metode dan manfaat serta anggaran penelitian. Hal 
tersebut tergantung pada prosedur yang berlaku di perusahaan. Pada 
usulan tersebut, juga dilampirkan besaran biaya yang diperlukan. 
Pada saat itu, besaran biaya sulit dihitung secara detail. Hal tersebut 
mempertimbangkan bahwa rincian kegiatan yang akan datang 
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masih belum dapat disampaikan saat itu. Oleh sebab itu, usulan dan 
besaran biaya, biasanya hanya suatu perkiraan secara makro saja atau 
menggunakan satuan biaya yang sudah ada.

2. Kajian Program Penelitian. Setelah usulan diterima dan dinegosiasikan 
antara divisi penelitian dengan pihak manajemen maka munculah 
program kegiatan penelitian. Kegiatan ini dapat terjadi perubahan 
terhadap usulan awal dan dapat juga tanpa perubahan. Oleh karena 
itu, perubahan – perubahan tersebut harus dikaji ulang dan disesuaikan 
kembali dengan kondisi pada saat pelaksanaan. 

3. Penyusunan Rincian Penelitian. Setelah kajian terhadap program 
penelitian selesai dilakukan maka disusunlah rincian kegiatan penelitian 
dengan lebih detail dan disesuaikan dengan keadaan yang akan 
dihadapi. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian terhadap teknis 
pelaksanaan dan juga anggaran yang tersedia. Kedua hal tersebut saling 
terkait dan berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan pada suatu 
sisi akan berpengaruh pada sisi lainnya. Oleh sebab itu, penyusunan yang 
tepat dan teliti akan menghasilkan kombinasi antara sisi teknis dan sisi 
anggaran yang tepat sehingga menghasilkan hasil penelitian yang baik.

4. Koordinasi antar Divisi. Setelah penyesuaian selesai dilakukan terhadap 
rincian penelitian maka dilakukan koordinasi antar divisi untuk 
mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Hal ini perlu sekali dilakukan agar 

terjadi sinergi antar kegiatan dan tidak muncul hambatan-hambatan 
yang justru muncul dari internal perusahaan. Hal ini memang sebaiknya 
sangat dihindari mengingat hambatan internal lebih dapat dikendalikan 
dari pada hambatan eksternal. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi 
divisi penelitian untuk berkoordinasi dengan divisi-divisi lain dalam 
perusahaan.
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PEMASARAN KONVENSIONAL 

DALAM RINGKASAN

Setelah membahas tentang pemasaran dalam era digital, ada baiknya 
diberikan sedikit pemaparan mengenai konsep pemasaran sebelum era 

digital berkembang. Pada masa sebelum era digital berkembang (internet), 
ilmu pemasaran berkembang berdasarkan keadaan sebuah pabrik yang 
memproduksi suatu produk dan menjual produk itu ke pada konsumen melalui 

toko-toko yang ada di sekitar konsumen. Komunikasi yang terjadi berlangsung 
lambat karena produsen harus mempunyai distributor untuk bertatap muka 
dengan pemilik toko dan berkomunikasi dengan konsumen dan konsumen 

juga harus datang ke toko untuk memilih barang dan membelinya. 

Perkembangan dunia elektronik memberikan angin baru bagi produsen 

di dalam menyampaikan dan mempromosikan produk-produknya. 
Perkembangan media elektronik seperti media cetak, radio, televisi dan 
telepon genggam banyak merubah cara promosi dari produsen. Selain itu, 
produsen dapat berkomunikasi dengan konsumen lebih cepat. Pada era ini, 
produsen cukup memberikan pesan atau membuat iklan dan memasang 
di radio atau televisi untuk berkomunikasi dengan konsumen. Konsumen 

akan datang ke toko untuk membeli produk yang diketahuinya dari iklan 
atau melakukan panggilan telepon untuk memberikan saran / keluhan 
pelanggan. 

Paragraf-paragraf berikut ini bertujuan untuk memberikan jembatan kepada 
pembaca yang baru saja mempelajari ilmu pemasaran dan juga bagi pembaca 
yang perlu untuk mengulang istilah-istilah dasar tentang pemasaran. Uraian-
uraian di dalam pemasaran dasar ini bersifat praktis dan singkat dengan 
tujuan untuk memudahkan dan mempercepat pemahaman.
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Pengertian Pemasaran
Pemasaran adalah proses sosial di mana manusia mendapatkan apa yang 
mereka inginkan (produk) dengan menukar nilai (uang atau barang) kepada 
orang lain. Pemasaran meliputi identifikasi kebutuhan konsumen, memilih 

dan mengembangkan barang yang akan memuaskan konsumen, menentukan 

harga yang sesuai, menginformasikan produk kepada konsumen, distribusi 

produk dan memperoleh keuntungan serta hubungan jangka panjang.

Manfaat Pemasaran
Banyak orang berpikir bahwa pemasaran adalah sesuatu yang berkaitan 
dengan promosi dan penjualan. Pemikiran tersebut tidak salah namun inti 
dari pemasaran adalah memperkenalkan produk kepada pembeli yang 
potensial. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemasaran tidak hanya digunakan 
oleh pengusaha tetapi juga dilakukan oleh dokter, akuntan, penjual koran 
dan bahkan oleh anda sendiri. Mengapa? Karena jika orang tersebut tidak 
memperkenalkan produk atau jasanya, orang lain tidak akan mengetahui 
bahwa orang tersebut mempunyai produk atau jasa tersebut. Contoh lain 
misalnya, jika pembuat sepatu atau tas tidak memperkenalkan produknya 
kepada pedagang maka pedagang tersebut tidak akan mengetahui bahwa 
pembuat sepatu / tas itu mempunyai produk yang akan dijual.

Konsumen
Konsumen adalah orang yang menyampaikan keinginannya dan kebutuhannya 
kepada produsen. Tugas produsenlah yang menangkap peluang itu untuk 
meraih keuntungan. Konsumen, baik bertemu langsung maupun lewat telepon 
atau surat adalah orang yang sangat penting bagi produsen. Konsumen 
tidak tergantung pada produsen. Produk produsenlah yang tergantung 
pada mereka. Konsumen bukan pihak yang perlu diajak berdebat. Tidak ada 
seorangpun yang menang berdebat dengan konsumen.

Perbedaan Pemasaran dan Penjualan
Pada diskusi antara teman atau masyarakat awam, sering terjadi kerancuan 
antara pemasaran dengan penjualan. Percakapan antara seseorang dengan 
orang lain menganggap bahwa pemasaran berarti penjualan. Berdasarkan 
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istilah bahasa Inggris, pemasaran diterjemahkan dari kata “marketing” 
sedangkan penjualan diterjemahkan dari kata “sales”. Berdasarkan itu, 
maka jelaslah bahwa “marketing” dan “sales” mempunyai perbedaan 
makna. Namun di dalam masyarakat awam, masih sering dianggap bahwa 
“marketing” sama juga dengan “sales”. 

Secara sederhana, perbedaan antara pemasaran dan penjualan dibedakan 
dengan berdasarkan kebutuhan konsumen. Jika kebutuhan konsumen 
menjadi perhatian utama bagi divisi penjualan perusahaan maka hal itu berarti 
suatu pemasaran. Namun jika divisi penjualan tidak menjadikan kebutuhan 
konsumen sebagai perhatian utama maka hal itu disebut sebagai penjualan. 
Perbedaan antara penjualan dan pemasaran dapat dilihat pada tabel 6.

Sebuah contoh kongkrit perbedaan antara penjualan dan pemasaran adalah 
sebagai berikut:

Dari sisi pemasaran: salesman yang baik adalah orang yang mampu menjual 
sayuran kepada pembeli sayuran, seperti pedagang sayuran di perumahan 
dengan pembeli ibu-ibu rumah tangga.

Dalam hal ini jelas bahwa terdapat keperluan / kebutuhan yang sangat positif 
antara pedagang sayuran dengan ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari 
membeli sayuran untuk keperluan memasak di rumah.

Tabel 6. Perbedaan Antara Pemasaran dan Penjualan

PENJUALAN PEMASARAN

Penekanan lebih pada bagaimana 
membuat produk

Penekanannya pada menemukan 
dan mengenali kebutuhan 
konsumen

Perusahaan hanya membuat produk 
dan kemudian menyusun strategi 
penjualan.

Perusahaan mencari informasi 
kebutuhan konsumen, membuat 
produk dan didistribusikan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen
Pengelolaan usaha berorientasi 
pada volume penjualan

Pengelolaan usaha berorientasi 
pada keuntungan jangka panjang

Orientasi perencanaan pada hasil 
jangka pendek, yaitu ada produk 
dan ada pembeli, produk langsung 

dijual.

Orientasi perencanaan pada hasil 
jangka panjang yaitu pada produk-
produk baru (pengembangan 
produk) dan pertumbuhan pasar.
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Dari sisi penjualan: salesman yang baik adalah orang yang mampu menjual 
sayuran pada pedagang daging atau anak kecil.

Dalam kasus di sini terlihat tidak ada kebutuhan dari pedagang daging atau 
anak kecil secara langsung (walaupun pedagang daging atau anak kecil 
juga makan sayuran setelah dimasak). Secara logika, pedagang daging akan 
membeli daging untuk dijual kembali ke konsumennya atau anak kecil akan 
membeli permen kesenangannya dari pada membeli sayuran dari pedagang 
sayuran. Namun, salesman itu, dengan kepandaiannya “berjualan” maka 
pedagang daging atau anak kecil itu membeli sayuran yang dijualnya.

Jadi secara singkat, penjualan adalah kegiatan menjual barang sebanyak-
banyaknya kepada siapa saja tanpa mempertimbangkan apakah pembeli 
itu memerlukan barang itu atau tidak. Sedangkan pemasaran di atas sangat 
mempertimbangkan kebutuhan pembelinya.

Pasar
Pemasaran selalu terkait dengan pasar. Pasar adalah suatu tempat (fisik) di 
mana konsumen dan produsen bertemu atau tempat di mana barang dijual 

dan dipindah kepemilikannya. Misalnya : jual beli ikan lele antara seorang 
peternak dan seorang pedagang pengumpul di empang atau di pasar 

mingguan. 

Selain itu, pasar tidak hanya diartikan secara fisik sebagai tempat kumpulan 
orang melakukan transaksi, tetapi apabila terjadi transaksi antara penjual 

dan pembeli dapat juga dikatakan sebagai pasar. Misalnya transaksi jual 
beli di arisan ibu-ibu RT. Pada saat arisan tersebut, terjadilah pasar karena 
ada proses menjual dan proses membeli. Ada penjual dan ada pembeli. Ada 

perpindahan kepemilikan barang dan uang. 

Segmentasi Pasar
Jika diperhatikan, pasar untuk suatu produk dapat berbeda-beda. Sayuran 
misalnya. Ada konsumen yang menyukai sayuran segar seperti ibu rumah 
tangga yang akan membuat salad sayuran tetapi ada juga konsumen yang 
tidak terlalu membutuhkan sayuran terlalu segar seperti warung nasi karena 
sayuran bisa dimasak saat itu juga dan pelanggan warung nasi tidak perlu 
melihat sayuran dalam keadaan segar. Ada juga konsumen yang memerlukan 
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sayuran layu seperti peternak kambing atau sapi yang digunakan untuk pakan 
ternak. Untuk kopi, ada konsumen yang suka minum kopi dengan ampas yang 
banyak. Ada juga konsumen yang tidak suka ampas dan ada juga konsumen 
yang membeli biji kopi untuk dijadikan bubuk kopi seperti cafe-cafe. 

Bahan perekat sebagai contoh lain. Ada konsumen yang membutuhkan 
bahan perekat untuk bahan tertentu misalnya kertas, kayu, peralon dan kaca. 
Masing-masing bahan itu memerlukan jenis lem yang berbeda. Selain itu, 
kekuatan bahan perekat juga dapat menjadikan kebutuhan yang berbeda bagi 
konsumen. Untuk lem dengan daya rekat tinggi diperlukan untuk merekatkan 
bahan-bahan tertentu misalnya tripleks dan kaca aquarium. Namun ada juga 
konsumen yang tidak perlu bahan perekat dengan daya rekat tinggi. Justru 
bahan perekat dengan daya rekat rendah itulah yang dibutuhkan. Barang 
yang membutuhkan daya rekat rendah ini misalnya kertas ”catatan” kecil 
yang dapat direkatkan di atas kertas atau di dalam berkas yang nantinya 
dapat dilepas kembali jika pekerjaan di dalam kertas/berkas tersebut sudah 
dikerjakan. Kertas ’catatan’ kecil itu tidak menyebabkan kertas / lembaran 
berkas rusak/sobek. Ketidakseragaman inilah yang menyebabkan keragaman 
kebutuhan dan keinginan, kesukaan dan ketidaksukaan dari konsumen. 

Berkenaan dengan pembuatan segmentasi pasar, ada beberapa cara yang 
dapat digunakan yaitu:

a. Berdasarkan cara menggunakan produk tersebut: Misalnya kopi tubruk 
(kopi murni) sebagai minuman harian dan kopi rasa jahe sebagai 
minuman penghangat. 

b. Berdasarkan perbedaan kebiasaan membeli: Ada konsumen yang 
membeli buah kopi, biji kopi dan bubuk kopi.

c. Berdasarkan alasan membeli: ada konsumen yang menggunakan barang 
untuk diri sendiri, ada yang untuk dijual kembali dan ada yang untuk 
diproses kembali menjadi barang lain.

Selain itu, segmen pasar dapat dibagi melalui beberapa kelompok. Tentu saja 
kelompok tersebut harus berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Beberapa 
kelompok pasar yang dapat dibuat antara lain adalah:

1. Kelompok umur (bayi, balita, remaja, dewasa)

2. Jenis kelamin (kopiah-kerudung, kondom-pembalut wanita)
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3. Anggota tubuh (kaki: sepatu & kaos kaki, kepala: topi, kacamata, anting, 
alat cukur rambut)

4. Ukuran keluarga (mobil keluarga, mobil eksekutif muda)

5. Ukuran tubuh (ukuran Eropa-ukuran Asia)

6. Kebudayaan (berbagai baju adat modern)

7. Kepribadian (bersahaja, executive, punky)

8. Wilayah geografi (pantai, pegunungan)

9. Pendapatan (pendapatan rendah, menengah, atas)

10. dan lain sebagainya

Volume Pasar & Pangsa Pasar
Volume pasar adalah nilai transaksi total dari suatu produk sejenis yang ada 
di suatu wilayah. Misalnya volume pasar furniture di propinsi Jatim tahun 
2008 adalah Rp. 1 Miliar. Artinya nilai transaksi pembelian dan penjualan 
furniture di Jatim pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 
2008 sebesar Rp. 1 Miliar.

Pangsa pasar adalah bagian dari volume pasar. Biasanya dinyatakan dalam 
persentase. Misalnya pengrajin A mempunyai pangsa pasar furniture 10% di 
Jatim. Hal ini berarti bahwa pengrajin A mampu menjual furniture di Jatim 
dengan nilai Rp. 100 juta dari volume pasar sebesar Rp. 1 Miliar.

Volume dan pangsa pasar digunakan salah satunya untuk mengetahui kinerja 
ekonomi suatu barang / industri. Jika volume / pangsa pasar meningkat berati 
ada indikasi bahwa terjadi peningkatan produksi / kebutuhan dari barang 
tersebut. Jika terjadi penurunan volume / pangsa pasar maka ada indikasi 

bahwa terjadi penurunan produksi / kebutuhan barang. Tren / kecenderungan 
peningkatan / penurunan volume / pangsa pasar inilah yang sering digunakan 
oleh usahawan untuk masuk atau keluar dari suatu bisnis. 

Komponen Pemasaran
Komponen pemasaran adalah hal-hal dasar yang penting diperhatikan di 
dalam melakukan pemasaran. Komponen pemasaran dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu dari sisi produsen dan sisi konsumen.
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A. Komponen Pemasaran bagi Produsen

Jika produsen / penjual ingin memuaskan konsumen, memperbaiki tingkat 
penjualan dan laba, produsen / penjual harus mengetahui tentang:

1. Produk yang dihasilkan (Product)

 Misalnya: Produk sirup apa yang dibutuhkan / disukai oleh konsumen? 
Bagaimana kualitas, penampilan, kemasan, pelayanan purna jual, nama 
produk, volume, berat, rasa dan ukurannya?

2. Harga (Price)

 Pada harga berapa konsumen mampu membayar untuk sebotol sirup? 
Bagaimana keadaan permintaan dan penawaran, berapa harga yang 
ditawarkan pesaing, apakah ada diskon yang diberikan, dan berapa 
komisi penjualan bagi tenaga penjualan?

3. Di mana (Place)

 Di mana saja produk sirup tersebut dapat diperoleh oleh konsumen? 
Bagaimana saluran distribusi yang digunakan, transportasi apa yang 
digunakan dan bagaimana penyimpanannya?

4. Promosi (Promotion)

 Promosi apa yang tepat untuk digunakan? Bagaimana cara memberi 
tahu konsumen tentang produk anda, apakah ada cara pengiklanan atau 
publikasi lain? Bagaimana jika dilakukan penjualan langsung kepada 
konsumen?

Hal-hal tersebut di atas banyak dikenal sebagai Bauran Pemasaran (4P). 

B. Komponen Pemasaran bagi Konsumen (4C)

Dari sisi konsumen, beberapa pertimbangan utama yang dilakukannya untuk 
membeli suatu produk adalah:

1. Kebutuhan dan keinginan konsumen (Customer needs & wants).

 Setiap keinginan konsumen belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. 
Hal ini biasa terjadi jika ada promosi produk dengan iming-iming 
discount. Misalnya konsumen baru saja membeli baju untuk keperluan 
acara resmi. Pada saat melalui sebuah toko yang menawarkan baju 
sejenis dengan discount 50% maka konsumen tersebut membeli baju itu. 
Padahal kebutuhan baju untuk acara resmi tersebut sudah terpenuhi.
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 Sebaliknya, setiap kebutuhan konsumen belum tentu sesuai dengan 
keinginannya. Biasanya hal ini terjadi karena keterbatasan konsumen 
untuk memperoleh produk itu. Keterbatasan tersebut misalnya dalam 
hal keuangan atau sistem administrasi di kantor.

 Bagi penjual yang ingin memasarkan produknya, langkah diferensiasi 
produk menjadi salah satu kiatnya. Artinya penjual akan memproduksi 
suatu produk dengan berbagai macam kualifikasi dan spesifikasi serta 
harga yang bervariasi. Sehingga ketimpangan antara kebutuhan 
dan keinginan konsumen dapat diantisipasi dan disesuaikan dengan 
spesifikasi produk yang dihasilkan.

2. Harga yang harus dibayar oleh konsumen (Cost of Product)

 Konsumen sangat jeli dengan harga. Pada umumnya, konsumen akan 
membandingkan dengan harga produk sejenis lainnya. Jika harga produk 
mempunyai harga lebih tinggi, konsumen cenderung mencari tahu 
kelebihan / keunggulan lain yang dimiliki oleh produk tersebut dan jika 
harga lebih murah, konsumen perlu meyakinkan dirinya bahwa produk 
tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

3. Kenyamanan yang diterima konsumen (Convenient)

 Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah kemudahan konsumen di 
dalam mendapatkan / memperoleh produk tersebut. Misalnya saja 
produk tersebut dijual di dekat rumah atau lokasi lain yang bagi konsumen 
tidak terlalu sulit mendapatkannya. Selain itu, konsumen tidak merasa 
khawatir bahwa produk tersebut akan langka atau tidak selalu tersedia 
pada saat dibutuhkan. Untuk menjaga hal ini, maka produsen perlu 
memperhatikan sistem dan saluran distribusi produk dan stock produk 
di toko / out let.

4. Komunikasi (Communication)

 Komunikasi dalam hal ini mempunyai arti bagaimana konsumen 
mengetahui tentang adanya suatu produk. Media perantara yang 
digunakan konsumen biasanya adalah media massa baik cetak maupun 
elektronik. Bentuk yang dibaca / dilihat konsumen dapat dalam berbagai 
bentuk misalnya iklan di koran, iklan di radio, brosure, video clip dan lain 
sebagainya. 
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Bauran pemasaran dari sisi produsen dan sisi konsumen mempunyai 
hubungan yang erat seperti terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hubungan Erat antara Pemasaran Sisi Produsen dan Konsumen

4 P (Produsen) 4 C (Konsumen)

Produk → Kebutuhan dan keinginan konsumen
Harga → Harga yang harus dibayar oleh konsumen
Distribusi → Kenyaman yang diterima konsumen
Promosi → Komunikasi

Gambar 13. Komponen Pemasaran Dasar
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Merek (Brand)
Merek sangat penting dimiliki oleh sebuah produk. Dari sisi konsumen, merek 
akan mempermudah konsumen mengenali produk. Merek juga memberikan 
keyakinan kepada konsumen bahwa mereka membeli produk yang sesuai 
dengan keinginan dan selera mereka. Sedangkan dari sisi produsen, merek 

merupakan sesuatu yang bisa dijual dan diiklankan. Sehingga konsumen bisa 
mengenali dengan mudah jika produk itu berada pada rak-rak yang memuat 
berbagai barang sejenis.

Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk membuat suatu merek 
adalah sebagai berikut:

1. Sederhana, kata dari suatu merek harus sederhana misalnya merek itu 
mempunyai jumlah huruf yang tidak perlu terlalu panjang.

2. Mudah diucapkan, dieja dan diingat. Hal ini juga menjadi sangat penting 
jika produsen akan membuat iklan promosi di media massa. Merek yang 
mudah diucapkan, mudah dieja dan mudah diingat akan lebih cepat 
dipahami oleh masyarakat.

3. Tampil beda, manusia pada dasarnya ingin sesuatu yang berbeda dari 
waktu ke waktu. Jika suatu merek ”tampil beda” maka pikiran pertama 
yang ada di dalam benak masyarakat adalah rasa ingin tahu terhadap 
yang ”beda” tersebut. Hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari 
tahu dan mengenali produk anda.

4. Terdaftar, sudah menjadi landasan hukum sampai saat ini bahwa merek 
itu harus terdaftar. Dengan demikian produsen menjadi satu-satunya 
organisasi yang secara resmi menggunakan merek itu pada produknya. 
Produsen lain yang menggunakan merek tersebut akan mendapat sanksi 
hukum dan denda.

Beberapa hal yang menjadikan merek sebagai suatu faktor penting di dalam 
pemasaran adalah merek itu mampu mempromosikan produk itu sendiri. 
Konsumen yang puas dengan merek tertentu akan bercerita kepada temannya 
atau orang lain bahwa dia puas dengan merek tertentu tersebut. Bahasa 
yang umum digunakan untuk pemasaran model seperti ini adalah Marketing 
Lewat Mulut (MLM). Model pemasaran seperti ini adalah suatu kekuatan 
pemasaran yang paling hebat, paling cepat dan paling murah. Masyarakat 
akan lebih mudah percaya jika mendengar dari teman / orang lain dari pada 
produsen yang bercerita panjang lebar tentang produknya. Selain itu, model 
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ini juga lebih cepat menyebar karena proses promosinya tidak melalui suatu 
prosedur administrasi seperti halnya jika produsen memasang iklan di media 
cetak. Hal yang paling menarik adalah model ini tidak menyebabkan produsen 
mengeluarkan biaya promosi!

Selain itu, merek mampu menjaga mutu produk. Konsumen yang 
menggunakan merek tertentu sudah mengetahui dengan pasti spesifikasi dan 
kualitas dari merek yang dipilihnya. Konsumen hanya tinggal memilih merek 
tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus mencari-cari produk yang 
tidak ber”merek” di mana konsumen harus membaca spesifikasi dari masing-
masing produk tidak ber”merek” tersebut. Dengan demikian, mereka juga 
memudahkan dalam membedakan dengan produk lainnya.

Nampaknya sangat mudah untuk menentukan suatu merek dari sisi produsen. 
Namun akan menjadi sulit jika dihadapkan kepada konsumen. Kesulitan 
itu adalah apakah merek itu dapat diterima konsumen? Hal inilah yang 
menjadikan penetapan suatu merek menjadi gampang-gampang susah. 

Beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan adalah mencari ide nama 
merek. Ide nama merek dapat muncul pada waktu melakukan diskusi 
dengan sesama teman atau orang lain, membaca koran, menonton televisi, 
menyaksikan pameran atau yang secara penelitian melakukan group 
diskusi. Ide-ide yang muncul tersebut kemudian diseleksi dan jika masih 
memungkinkan diuji kembali di masyarakat agar diperoleh nama merek yang 
benar-benar dapat diterima masyarakat. 

Kemasan 
Kemasan memegang peranan penting di dalam pemasaran karena merek 
terletak di kemasan tersebut. Peranan tersebut sesuai dengan beberapa 

fungsi kemasan yaitu:

1. Melindungi produk dari kotoran dan perubahan rasa

2. Menarik perhatian

3. Mudah dan praktis jika dibawa

4. Memiliki informasi yang jelas tentang produk

5. Mengundang minat untuk membeli

6. Murah dan praktis di kemas
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Kemasan membantu produsen dalam pengenalan produk. Selain itu, 

kemasan yang efektif akan mengurangi biaya transportasi dan kerusakan 
akibat perubahan warna, rasa, kontaminasi serta membangun citra merek 
(Brand Image).

Citra Produk
Citra produk biasanya melekat pada merek. Citra merupakan kesan yang 
ditangkap oleh orang luar terhadap produk. Anda mengetahui banyak 
hal tentang produk anda sedangkan orang lain hanya mengetahui sedikit 
tentang produk tersebut. Untuk itu, anda perlu membangun citra produknya 
di konsumen dengan berbagai cara antara lain:

1. Kualitas produk yang dihasilkan

2. Desain yang menonjol agar berbeda dengan produk lain. 

3. Warna yang menarik.

4. Garansi Produk. Produk bergaransi akan lebih dipercaya konsumen dari 
pada produk tanpa garansi.

Daur Hidup Produk
Sebagaimana layaknya manusia, suatu produk juga mengalami daur hidup 
untuk pemasarannya, mulai dari lahir, tumbuh, menua dan akhirnya mati. 
Suatu produk mempunyai 5 tingkatan daur hidup yaitu:

1. Perkenalan (bayi)

2. Tumbuh (remaja)

3. Matang (usia dewasa)

4. Menurun (masa tua)

5. Ditolak (mati)

Beberapa produk mempunyai daur hidup yang singkat dan beberapa produk 
mempunyai daur hidup yang lama. Produk dengan daur hidup singkat misalnya 
mode baju dan film di bioskop. Jika diperhatikan maka mode baju di sebuah 
departemen store tidak akan pernah sama jika konsumen berkunjung 1 bulan 
kemudian. Demikian juga dengan sebuah film di bioskop. Dalam jangka satu 
minggu ke depan, akan ditonton film yang berbeda di bioskop itu. 
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Produk yang mempunyai daur hidup lama antara lain adalah produk pertanian 
yang diproduksi terus menerus oleh banyak petani. Misalnya saja wortel dan 
kopi karena beberapa tahun ke depan, konsumen masih dapat menemukan 
wortel dan kopi yang sama dengan yang ditemukan pada saat ini. Produk itu, 
saat ini berada pada tahap masa tua karena peningkatan penjualan produk 
tersebut relatif konstan dan bahkan cenderung menurun. 

Beberapa indikator dan perilaku pemasaran dalam kaitannya dengan daur 
hidup produk yang perlu diperhatikan dapat dilihat di dalam tabel 8.

Tabel 8. Keterkaitan antara Daur Hidup Produk dengan Perilaku Pemasaran

Perilaku
Daur Hidup

Perkenalan Tumbuh Matang Menurun

Sasaran 

pemasaran

Membangun 
kesadaran 

untuk 

mencoba 
produk.

Uji coba 
produk 

Memaksimalkan 
peluang pasar

Memaksimalkan 
keuntungan 

sambil tetap 

menjaga peluang 

pasar

Perbaharui 
produk

Pangkas 

biaya yang 
tidak perlu

Penjualan Rendah Ketat dan 

meningkat

Penjualan 

tertinggi
Menurun

Harga Tinggi Rata-rata Rendah Rendah 
/ potong 

harga
Keuntungan Tidak ada Memperoleh 

keuntungan

Keuntungan 

tinggi
Menurun

Pesaing Sedikit Tumbuh Tinggi Menurun
Kualitas 

Produk

Kualitas Kualitas tinggi Kualitas 

tinggi dengan 
pengembangan 

produk

Kualitas 

tinggi

Tempat Selektif Lebih luas Intensif Selektif
Promosi Gencar Rata-rata Gencar Minimal
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Gambar 14. Daur Hidup Produk.

Harga
Konsumen tidak selalu mengambil keputusan membeli berdasarkan pada 
harga. Konsumen dapat juga mengambil keputusan membeli berdasarkan 
kualitas, rasa, warna dll. Oleh sebab itu, produsen dapat menentukan harga 
yang paling sesuai untuk produknya dan paling sesuai dengan keinginan 
konsumen berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

A. Faktor-faktor Penentu Harga

1. Permintaan 

 Jika permintaan tinggi dan supply sedikit maka harga menjadi tinggi. 

2. Target pasar 

 Harga menjadi lebih tinggi untuk golongan menengah ke atas atau 
menjadi lebih murah untuk golongan bawah

3. Reaksi pesaing. 

 Jika pesaing menurunkan harga maka anda harus waspada. Perhatikan 
tingkat penjualan anda melalui kurva daur hidup produk. Jika produk 
anda masih dalam tahap remaja dan dewasa maka anda masih cukup 
nyaman tetapi jika cenderung berada pada tahap tua maka anda harus 
waspada.
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4. Bagian lain dari bauran pemasaran. 

 Masing-masing bauran pemasaran mempengaruhi harga. Jika salah satu 
bauran pemasaran mempunyai biaya yang meningkat maka harga akan 
tertekan dan laba akan berkurang. Oleh sebab itu, kombinasi bauran 
pemasaran akan sangat berperan penting di dalam menentukan harga.

5. Biaya produksi. 

 Biaya produksi meningkat maka harga jual akan terdorong untuk naik.

B. Sasaran Utama Penentuan Harga

Selain hal-hal di atas, harga juga mempunyai sasaran yang menjadi tanggung 
jawabnya secara ekonomi yaitu:

1. Memperoleh kembali investasi yang telah dikeluarkan

 Dalam semua jenis usaha, produsen selalu menginginkan investasinya 
kembali. Oleh karena itu, besarnya nilai harga akan menentukan 
seberapa cepat nilai investasi itu kembali sejak saat investasi dilakukan. 
Semakin tinggi harga maka semakin cepat nilai investasi kembali.

2. Memaksimalkan keuntungan

 Hal ini sudah jelas, bahwa produsen memaksimalkan keuntungan baik 
dengan memberikan harga tertinggi maupun melakukan efisiensi di 
biaya produksi dan pemasaran.

3. Menaikan penjualan

 Harga dapat menjadi salah satu strategi untuk menaikan penjualan. 
Pada tahap pertumbuhan bayi, harga produk cenderung diberikan 
dengan harga lebih murah baik melalui discount harga maupun cara lain 
seperti pemberian hadiah. Dengan cara ini maka diharapkan akan terjadi 
kenaikan jumlah penjualan.

4. Menjaga peluang pasar yang sudah ada

 Harga juga merupakan salah satu cara untuk menjaga peluang pasar. 
Perubahan harga akan menggeser volume pasar produk sampai batas 
tertentu. Selain itu, harga juga berfungsi sebagai penghalang bagi 
kompetitor untuk masuk ke dalam pangsa pasarnya. Misalnya saja harga 
produk X sangat murah dibandingkan produk sejenis dengan spesifikasi 
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yang sama. Maka kompetitor produk X tersebut akan sulit masuk atau 
merebut pangsa pasar produk X karena harga produk kompetitor yang 
lebih tinggi dari harga produk X.

5. Mengimbangi harga pesaing

 Harga juga menjadi strategi untuk mengimbangi harga pesaing. Harga 
produk pesaing tidak akan berbeda jauh dengan harga produk produsen 
karena pesaing khawatir konsumennya akan beralih ke produk produsen 
jika harganya jauh lebih mahal.

6. Media promosi produk

 Jika harga produk produsen dirasakan cukup ’murah’ oleh masyarakat 
dari pada harga pesaing, maka masyarakat akan menyebut harga produk 
produsen kepada orang lain. Hal ini menjadikan sarana promosi yang 
murah dan baik untuk produsen .

C. Data yang Diperlukan

Di dalam menentukan harga, produsen memerlukan beberapa data yang 
dapat digunakan untuk menghitung harga dan membandingkan harga. 
Beberapa data tersebut adalah:

1. Biaya produksi

 Produsen harus mengetahui setiap detail biaya yang dikeluarkan untuk 
memproduksi suatu produk, mendistribusikan, mempromosikan dan 

menjual produk. Pengetahuan ini sangat penting bagi usaha efisiensi 
baik untuk meningkatkan laba maupun untuk menurunkan harga jual. 

2. Harga dari produk pesaing

 Harga produk pesaing menjadi barometer bagi produsen untuk 

menentukan harga produk produsen. Jika hasil perhitungan produsen 
menunjukkan bahwa harga produk produsen lebih tinggi dari produk 
pesaing berarti produsen harus meneliti kembali proses produksi dan 
biaya yang terkait untuk menemukan biaya produksi yang tidak efisien.

3. Kondisi ekonomi konsumen dan berapa besar kemauan konsumen 

mengeluarkan uang untuk membeli produk produsen 

 Jika produsen ingin mengetahui lebih mendalam terhadap konsumen, 
produsen dapat juga melakukan penelitian pasar dengan menggunakan 
group diskusi. Di dalam diskusi ini produsen menanyakan kepada peserta 
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tentang produk produsen dan penilaian mereka terhadap harga produk 
produsen. Hasil dari diskusi itu dapat digunakan sebagai salah satu bahan 
pertimbangan di dalam menentukan harga produk produsen. 

D. Rumus Dasar Menentukan Harga

Secara sederhana, rumus dasar untuk menentukan harga adalah sebagai 
berikut:

1. Biaya + Keuntungan = harga

2. Biaya = biaya produksi + biaya pemasaran

Janganlah lupa untuk menghitung penyusutan barang-barang sebagai biaya 
produksi. Misalnya produsen mempunyai mesin pengolah dengan masa pakai 
5 tahun. Maka produsen harus mencicil (menabung) untuk masa 5 tahun ke 
depan di mana pada tahun ke 6 produsen harus membeli mesin baru yang 
kemungkinan harganya akan lebih tinggi. Oleh sebab itu, besarnya cicilan 
(penyusutan) itu harus masuk di dalam komponen biaya produksi. 

Selain itu, banyak UMKM yang tidak menghitung biaya penelitian dan 
pengembangan (Research & Development) sebagai bagian dari biaya 
produksi. UMKM banyak yang tidak menyadari bahwa umur suatu produk di 
masyarakat mempunyai batas waktu (siklus produk) dan jika batas waktu itu 
sudah dicapai maka jika UMKM tidak mempunyai produk lain, maka UMKM 
tersebut akan terancam bangkrut. 

E. Cara Deteksi Kesalahan Penentuan Harga

Salah satu cara untuk menentukan bahwa produsen salah (terlalu rendah 
atau terlalu tinggi) di dalam menentukan harga produk di pasar adalah 
sebagai berikut:

Jika Harga Terlalu Tinggi Jika Harga Terlalu Rendah

Produsen tidak akan mencapai 
target penjualan

Produsen tidak dapat melayani 
tingginya permintaan

Produsen akan kehilangan order Sering terjadi kehabisan stok produk
Stok produk akan menumpuk Walaupun penjualan tinggi tetapi 

keuntungan akan rendah
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Distribusi
Sebelum suatu produk siap dipasarkan, produsen harus menentukan 
metode distribusi yang akan digunakan dan dengan jalan bagaimana produk 
tersebut dapat sampai di tangan konsumen produsen. Untuk itu, produsen 

memerlukan perantara dan saluran distribusi.

Perantara adalah orang / perusahaan yang bertujuan menjadi penghubung 
antara produsen dan konsumen. Perantara menyediakan jasa yang 
berhubungan dengan pembelian dan / atau penjualan produk dari produsen 
ke konsumen.

Perantara dapat mengerjakan banyak pekerjaan yang seharusnya dapat 
dilakukan oleh produsen sendiri jika produsen menjual secara langsung pada 
konsumen. Misalnya, bertemu dengan konsumen, menyimpan dan menjual 
produk produsen dan juga mempromosikan produk produsen. Hal ini akan 

menghemat waktu produsen dan produsen dapat menggunakan waktunya 
untuk merencanakan, memproduksi atau aktivitas lain yang lebih berguna. 

Saluran distribusi produk adalah jalur yang diambil oleh produsen untuk 
menyampaikan produk yang dihasilkan ke konsumen yang dituju. Produsen 
dapat langsung menjual kepada konsumen, contohnya: produsen menjual 
sepatu kepada seorang ibu rumah tangga atau produsen menjual melalui 
saluran distribusi, contohnya: seorang pembuat patung menjual produknya 
ke pedagang besar peralatan rumah tangga dan pedagang tersebut menjual 
ke toko-toko.

Distribusi mempunyai beberapa jenis. Beberapa jenis tersebut adalah sebagai 
berikut:

1. Distribusi Langsung

 Seperti contoh di atas, produsen langsung menjual produk produsen ke 
konsumen. Distribusi ini akan efisien jika produsen hanya mempunyai 
beberapa pelanggan / konsumen. Contoh lain: produsen pengusaha 
catering rumah kost di mana pembelinya hanya beberapa orang saja 
maka produsen lebih efisien jika mengantarkan langsung kepada 
konsumen. 
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2. Distribusi ritel

 Distribusi ini akan berguna jika produsen mempunyai beberapa jenis 
produk dan juga mempunyai banyak konsumen yang beragam baik 
kebutuhan maupun lokasi karena diperkirakan akan memakan banyak 
waktu produsen jika langsung berhubungan dengan konsumen. 

3. Distribusi Pedagang Besar

 Distribusi ini efektif jika produsen mempunyai produk dalam jumlah 
banyak dan dapat dijual dengan harga yang lebih murah (grosier) serta 
mempunyai banyak konsumen di wilayah yang cukup luas. 

A. Faktor penentu Saluran Distribusi

Beberapa faktor yang menentukan dalam pemilihan saluran distribusi 
adalah:

1 Pola pembelian konsumen. Konsumen yang tinggal di sekitar pabrik 
lebih suka membeli produk di tempat pabrik. Sedangkan konsumen yang 
jauh dari tempat produsen, lebih suka membeli di toko / warung dekat 
rumahnya.

2 Kondisi pasar. Jika pasar mempunyai beberapa toko yang memasarkan 
produk produsen dalam suatu lokasi, maka produsen perlu menggunakan 

distribusi ritel. 

3 Produk itu sendiri. Untuk produk yang mudah rusak (mudah busuk, 
mudah bau dan cepat berjamur) harus menggunakan saluran distribusi 
yang pendek. 

Promosi 
Promosi adalah usaha yang dilakukan oleh produsen untuk memberi informasi, 
mempengaruhi dan menjalin hubungan dengan konsumen. Produsen harus 
mampu mengkomunikasikan produk produsen kepada konsumen potensial 

agar mereka mengetahui tentang keberadaan produk tersebut. Meskipun 
produsen mempunyai produk yang bagus, berkualitas tinggi dan murah 
jika tidak dikenal oleh konsumen, maka produk produsen tidak akan laku di 
pasaran.
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Promosi mempunyai banyak jenis. Beberapa jenis promosi dalam era sebelum 
era digital antara lain adalah:

1. Iklan, bertujuan untuk menginformasikan produk produsen kepada 
masyarakat;

2. Penjualan Langsung, mengenalkan langsung kepada konsumen;

3. Promosi Penjualan, mempengaruhi konsumen untuk membeli atau 
membeli lebih banyak;

4. Hubungan Masyarakat, menciptakan citra yang baik tentang produsen 
sebagai produsen dan produk produsen; 

5. Publikasi, promosi gratis untuk produk produsen di media massa. 
Misalnya ada artikel kesehatan di media cetak untuk mengkonsumsi 
susu sapi segar maka produsen susu sapi segar mendapatkan promosi 

gratis dari artikel tersebut; 

6. Promosi Khusus misalnya memajang produk kopi unggulan, membuat 
tempat pajangan yang menarik, pameran, undian berhadiah, 
menyebarkan contoh barang, beli satu dapat dua dan menyebarkan 
brosur;

7. Promosi dari mulut ke mulut, merupakan promosi yang bebas biaya dan 
sangat efektif karena produk produsen direkomendasikan oleh orang 
lain.

Penelitian Pasar
Penelitian pasar adalah cara yang memudahkan produsen di dalam 
mengambil keputusan atas data dan informasi pasar. Keputusan yang 
diambil bukan berdasarkan naluri maupun asumsi atau pendapat seorang. 

Misalnya: Menurut produsen , kopi rasa jahe banyak disukai masyarakat. 
Padahal belum tentu banyak masyarakat menyukainya. Oleh sebab itu, perlu 
dilakukan penelitian pasar.

Penelitian pasar berguna untuk menyusun strategi pemasaran dengan 
menyusun bauran pemasaran (Barang, Harga, Distribusi, Promosi) untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen.
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Kegiatan penelitian pasar diawali dengan beberapa proses sebagai berikut:

1. Identifikasi peluang

a. Ada ide

b. Melakukan analisis dan penelitian ide

c. Analisis siapa saja penjualnya dan berapa banyak yang dijual

d. Analisis siapa saja pembelinya dan berapa banyak yang dibelinya

e. Peluang pasar. Peluang ini terjadi jika pada tahap awal identifikasi 
peluang ini menunjukkan bahwa jumlah produk yang dibeli masih 
lebih besar dari pada jumlah produk yang dijual. Misalnya saja stok 
barang relatif cepat habis dan harga semakin meningkat dari waktu 
ke waktu.

2. Melakukan analisis pemasaran. Tahapan-tahapan kegiatan di dalam 
melakukan analisis pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

 Menemukan kebutuhan / kebiasaan / kesukaan konsumen misalnya 
banyak orang suka kopi dengan susu.

2. Menentukan tujuan analisis pasar

 Misalnya untuk mengetahui peluang menjual produk kopi dengan 
susu dalam kemasan

3. Menentukan target penelitian

 Misalnya masyarakat di kota Surabaya dan di pasar tradisional

4. Merancang metode dan banyaknya contoh penelitian

 Dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dan 
ditentukan juga banyaknya responden yang akan diinterview.

5. Membuat kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hal-
hal penting yang perlu produsen ketahui dari responden terhadap 
pemenuhan kebutuhan mereka dengan produk produsen .

6. Persiapan penelitian. Kegiatan persiapan antara lain membagi 
kelompok kerja, menentukan transportasi, menyiapkan alat tulis, 
membagi wilayah penelitian dll.
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7. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis data. Secara sederhana 
produsen dapat menggunakan nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai 
minimal, jumlah dan modus (nilai / data yang sering muncul)

8. Interpretasi data dan kesimpulan. Mengingat proses interpretasi 
dan penarikan kesimpulan memerlukan penjelasan tersendiri maka 

di dalam buku ini hanya sampai pada no. 7 di atas.

3. Merancang barang untuk memenuhi peluang. Produsen harus membuat 
contoh atau prototipe produk produsen dengan berbagai variasi 
produk.

4. Menguji kelayakan barang. Hasil pembuatan contoh atau prototip produk 
produsen tersebut perlu diuji coba ke masyarakat untuk mengetahui 
apakah masyarakat menyukai produk itu, sesuai dengan kebutuhannya, 
ada rasa ingin membeli dan adakah saran dari masyarakat terhadap 
produk produsen .

Beberapa masalah utama dalam pemasaran produk baru dikaitkan dengan 
tujuan penelitian dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Masalah Pemasaran dan Tujuan Penelitian dalam Penelitian Pasar.

No. Masalah Pemasaran Tujuan Penelitian
1 Bagaimana mengenalkan 

barang baru?
Mengetahui tingkat penerimaan 
konsumen

2 Apa nama barang barunya? Menemukan nama terbaik untuk 
barang

3 Bagaimana rasa dan bentuk 
kemasannya?

Mencoba rasa kopi yang sesuai selera 
konsumen dan kemasan yang menarik

4 Berapa harga yang sesuai? Mencoba beberapa harga ke konsumen
5 Bagaimana cara promosinya? Mengetahui target pasar dan mencari 

cara-cara promosi yang tepat
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Perencanaan Pemasaran
Setelah produsen mengetahui tentang berbagai hal tentang pemasaran 
maka sekarang produsen perlu merancang bagaimana pemasaran yang akan 
produsen lakukan. Hal-hal yang termasuk di dalam perencanaan pemasaran 
antara lain adalah:

A. Deskripsi Produk
Produk apa yang akan produsen jual? 

Bagaimana bentuk, ukuran, rasa, kualitas, warna, kemasan produknya?

B. Segmentasi Pasar

Golongan / kelompok masyarakat manakah yang akan menjadikan target 
pemasaran produk produsen ?

C. Perilaku Konsumen

Bagaimanakah kebiasaan konsumen di dalam mengonsumsi produk produsen 
? Apakah membeli dalam kemasan kecil atau lebih besar?

D. Pesaing

Siapa sajakah pesaing produsen? Berapa besar produksinya? Dijual kemana 
sajakah produk pesaing? Bagaimanakah promosi pesaing?

E. Strategi 4P

1. Bagaimana membungkus produk-produk? Dalam box karton atau plastik 
besar?

2. Berapa harga yang produsen tawarkan?

3. Bagaimana analisis penjualan antara keuntungan dan biaya produksi?

4. Bagaimana penyaluran produk produsen ke konsumen?

5. Bagaimana promosi yang akan produsen lakukan?
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F. Risiko

Produsen harus sudah dapat mengidentifikasi risiko-risiko kegagalan yang 
akan terjadi di dalam proses pemasaran. Selain itu, produsen juga sudah 
harus mampu mempersiapkan alternatif lain jika ada rencana yang tidak 
dapat berjalan sesuai rencana. 

Misalnya: 

1. Bagaimana jika produk produsen tidak laku di sebuah toko? 

2. Bagaimana jika produk produsen rusak? 

3. Bagaimana jika alat transportasi tidak jalan? 

4. Bagaimana jika ada perubahan peraturan? 

5. dan lain-lain

G. Pengembangan Produk ke Depan

Di dalam perencanaan pemasaran harus sudah memikirkan pengembangan 
produk ke depan. Dalam hal ini, produsen dituntut untuk mampu 
mengidentifikasi produk-produk pengembangan yang disukai konsumen.
Misalnya saat ini produsen memasarkan kopi rasa jahe maka produsen sudah 
mulai merencanakan untuk memproduksi kopi rasa lain di masa depan.

H. Jadwal dan Monitoring

Jadual dan monitoring dibuat sebagai rencana dan evaluasi kegiatan yang 
akan dilaksanakan. Kapan produsen membuat produk, mengirimkan 

barang, mengambil hasil penjualan, memproduksi kembali, membeli bahan 
baku dan lain sebagainya adalah kegiatan-kegiatan yang harus ada dalam 
jadual, sehingga produsen akan segera mengetahui jika ada keterlambatan 
pengiriman barang atau tagihan yang belum diambil. 
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