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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Perkembangan teknologi memang berkembang secara pesat, apalagi 

pada era seperti saat ini, manusia telah memiliki gaya hidup yang berbeda 

dengan sebelumnya, karena pasa masa ini manusia tidak dapat dipisahkan 

dari perangkat elektronik.Teknologi memang membantu manusia dalam 

melakukan pekerjaannya. Perkembangan teknologi membuat internet 

sebagai bagian dari kehidupan pada masyarakat pada hari ini, internet dapat 

menghubungkan pengguna yang ada di seluruh dunia didalam suatu 

jaringan dimanapun dan kapanpun (Kusuma & Sugandi, 2019, p. 19).  

Salah satu teknologi yang berkempang pesat pada saat ini adalah 

teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan teknologi informasi dan 

komunikasi membuat dunia tidak mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu 

(Fadilah, 2019, p. 19). Pemasaran yang dilakuakan dengan menggunakan 

media sosial mempunyai banyak keunggulan karena proses pemasaran bisa 

dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan biaya yang rendah dan bisa 

diketahui banyak orang (Fadilah, 2019, p. 20) 

Pemasaran yang dilakukan pada sosial media berpusat pada upaya 

perusahaan untuk membangun konten yang menarik perhatian dan 

mendorong konsumen untuk terkoneksi dan berbagi informasi dengan 

perusahaan melalui jaringan sosial media yang tersedia (Priansa, 2017, p. 
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357). Media sosial menjadi platform yang mudah diakses oleh siapapun 

maka meningkatkan peluang perusahaan dalam meningkatkan kesadaran 

merek dalam jangka Panjang akan lebih mudah (Priansa, 2017, p. 357) 

Website merupakan salah satu media promosi yang populer pada 

saat ini, karena website memiliki jangkauan waktu dan ruang yang tak 

terbatas (Surentu et al., 2020). Website yang baik merupakan website yang 

dapat beradaptasi dan siap dengan segala perkembangan internet dimasa 

mendatang (Surentu et al., 2020). Selain website media sosial juga 

merupakan salah satu media promosi yang efektif untuk melakukan 

promosi, Dengan instagram hanya menunjukan akun instagram sudah 

lengkap terdapat foto atau video dan juga informasi secara rinci mengenai 

suatu produk.(Fazadina & Rachmawati, 2020). Pelaku bisnis yang memiliki 

akun Instagram, untuk menginformasikan dan mempromosikan barang 

dagangan biasanya lebih mudah sampai kepada para konsumen dan calon 

pembeli. (Fazadina & Rachmawati, 2020) 

Sebuah perusahaan bisa sukses dalam melakukan pemasaran , hal ini 

bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut dalam melakukan 

komunikasi tentang produk yang ingin disampaikan oleh suatu perusahaan 

, semua perusahaan pasti akan melakukan komunikasi pemasaran untuk 

mempromosikan produk produk yang sedang mereka tawarkan agar 

mencapai keuntungan yang mereka inginkan . Dengan adanya promosi 

konsumen bisa mengetahui bahwa sebuah perusahaan telah meluncurkan 
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produk baru dan bisa menarik konsumen agar melakukan kegiatan 

pembelian. (Hermawan 2012 : 38)  

Oleh karena itu dalam Proposal Kerja Praktek ini peneliti ingin 

meneliti tentang perusahaan startup Agendakota yang terletak pada Siola, 

Tunjungan St No.1, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60275. Agendakota 

merupakan perusahaan startup asal Surabaya yang menghadirkan 

pengalaman berbeda dalam mengkurasi event - event yang sesuai dengan 

minat para penggunanya. Agendakota juga memiliki webisite dan mobile 

yang berguna untuk membantu penggunanya agar bisa dengan mudah 

menjelajah kota yang ingin dituju dengan mudah. selain menargetkan para 

pengguna perusahaan ini juga menyasar para event organizer sebagai 

partner. Saat ini Agendakota sedang mengembangkan perusahaannya pada 

lima kota yaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, dan Yogyakarta.  

Peneliti memilih untuk mengambil divisi Komunikasi Pemasaran 

yang sesuai dengan Jurusan peneliti yaitu Ilmu Komunikasi. Aktivitas 

dalam membuat artikel pada website dan konten instagram bukan hanya 

berguna untuk menarik pelanggan untuk berkunjung ke website dan media 

sosial agendakota tetapi juga memberikan informasi kepada pelanggan 

tentang event-event yang mereka minati 

1.2 Bidang kerja Praktik  

Bidang kerja praktik ini akan berfokus pada aktivitas Penulisan 

artikel website dan konten pada perusahaan agendakota.   
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1.3 Tujuan Kerja praktik  

Kerja praktek ini dilakukan peneliti agar dapat lebih memahami 

pentingnya komunikasi pemasaran dalam sebuah perusahaan yang 

digunakan dalam menulis artikel dam membuat konten yang menarik, baik 

dan benar juga mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh banyak orang, 

diharapkan peneliti akan bisa mempraktekan apa yang telah dipelajari untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari sehingga bermanfaat bagi orang 

lain. 

1.4 Manfaat Kerja Praktik  

1.4.1 Bagi Perusahaan 

Hasil kerja praktek yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan 

dapat bermanfaat bagi agendakota sehingga bisa lebih berkembang lagi, dan 

juga bisa membuat hubungan kerja sama yang lebih baik lagi dengan 

Universitas dan perusahaan agendakota sehingga agendakota bisa dikenal 

dikalangan akademis dan dunia pendidikan.  

1.4.2 Bagi Peneliti  

Kerja praktek ini diharapkan dapat menambah wawasan peniliti 

dalam bagaimana menjadi komunikasi pemasaran yang baik sehingga bisa 

mempersiapkan peneliti untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab dan 

disiplin yang tinggi dalam persiapan terjun ke dunia kerja yang professional  

 

1.5 Tinjauan Pustaka  

1.5.1 Komunikasi Pemasaran  
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Pemasaran merupakan sekumpulan kegiatan dimana perusahaan 

atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) tentang 

informasi produk, jasa dan ide antara mereka dengan pelanggannya. 

Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan 

atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu 

memahami maksud pengirim (Anang Firmansyah, 2020, p. 2). 

Sehingga komunikasi pemasaran merupakan sarana dimana suatu 

perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingat 

konsumen secara langsung dan tidak langsung tentang produk yang mereka 

jual (Anang Firmansyah, 2020, p. 2). 

Tujuan dari komunikasi pemasaran meliputi tiga hal utama yaitu 

menyebarkan informasi, memengaruhi untuk melakukan pembelian atau 

menarik konsumen, dan mengingatkan khayalak untuk melakukan 

pembelian ulang, Tujuan dari komunikasi pemasaran adalah memberikan 

efek yaitu : 

1. Efek kognitif  

Membentuk kesadaran informasi tertentu dalam benak 

pelanggan (Priansa, 2017, p. 96) 

2. Efek afektif  

Memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu agar 

mendapatkan reaksi pembelian dari pelanggan (Priansa, 2017, p. 

96) 

3. Efek konatif 
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Membentuk pola khayalak yang menjadi perilaku selanjutnya 

yaitu diharapkan agar pelanggan dapat melakukan pembelian 

ulang (Priansa, 2017, p. 96) 

Sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya upaya untuk 

melakukan komunikasi pemasaran, didalam (Priansa, 2017, pp. 98–100) 

elemen promosi dan pemasaran lainya biasa disebut dengan bauran 

komunikasi pemasaran dan hal ini terdiri dari :  

1. Periklanan (Advertising) 

Iklan merupakan bentuk komunikasi non personal tentang barang yang 

diproduksi oleh suatu perusahaan , dan hal ini bisa berupa barang ataupun 

jasa , Perusahaan pada umumnya juga mengeluarkan banyak biaya dalam 

melakukan pemasaran periklanan melalui media periklanan dalam benruk 

offline ataupun online  

2. Pemasaran langsung ( Direct Marketing )  

Pemasaran langsung adalah pemsaran yang menjaga hubungan sangat dekat 

dengan target pasar atau konsumen yang dituju dan memungkinkan 

terjadinya Two ways communication  

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi merupakan segala bentuk komunikasi yang bersifat persuasi yang 

dibuat untuk menginformasikan pelanggan tentang produk dan jasa 

sehingga bisa mempengaruhi target pasar agar membeli produk dan jasa 

yang ditawarkan  

4. Penjualan personal (Personal Selling)  
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Penjualan Personal merupakan bentuk penjualan dengan komunikasi 

langsung antara penjual dengan pembeli , Dalam penjualan personal , 

penjual berusaha membantu atau membujuk pembeli agar membeli produk 

yang ditawarkan  

5. Pemasaran Interaktif (Interactive Marketing) 

Pemasaran Interaktif merupakan komunikasi interaktif dengan melalui 

media massa , dan hal ini memungkinkan terjadinya arus informasi timbal 

balik yang memungkinkan pengguna bisa berpartisipasi dan memodifikasi 

bentuk isi informasi pada saat itu juga   

6. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan masyarakat memiliki fungsi untuk membantu manajemen dalam 

menerapkan suatu tujuan yang akan dicapai juga menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baerubah  

1.5.2 Artikel Website 

Pengguna Internet dari hari ke hari semakin bertambah banyak, dan 

hal ini merupakan potensi yang sangat besar, banyak orang telah 

menggunakan internet untuk segala keperluannya seperti pekerjaan, 

sekolah, transportasi, hingga memesan makanan untuk mendapatkan harga 

yang lebih murah, salah satu media online yang digunakan oleh perusahaan 

adalah website. website atau situs bisa diartikan sebagai kumpulan halaman 

yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data 

animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya (Rudika 
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Harminingtyas, 2014). website merupakan sebuah cara untuk menampilkan 

diri atau organisasi di internet (Rudika Harminingtyas, 2014).  

Website mempunyai jangkauan waktu dan ruang yang tak terbatas. 

Sehingga untuk mendapatkan website sebagai media efektif dalam 

menyampaikan informasi, diperlukan penerapan strategi tertentu (Surentu 

et al., 2020). Salah satu sarana untuk menyampaikan informasi pada website 

adalah dengan menggunakan artikel. 

Dalam website yang digunakan penulis untuk menulis artikel, 

penulis sering menggunakan beberapa fitur yang ada di dalam website 

tersebut diantaranya adalah : 

1. Post : merupakan menu yang berguna untuk membuat tulisan   

artikel dalam website dan terdiri dari : 

- All Post : Fitur yang berguna untuk menampilkan dan 

mengelola semua postingan konten yang telah dibuat  

- Add New : fitur yang berguna untuk membuat artikel atau 

konten baru  

- Categories : fitur yang berguna untuk menambah 

kategori baru pada artikel atau konten  

- Tags : Fitur yang berguna untuk menambahkan kata 

kunci pada artikel attau konten  

2. Add Media : Fitur ini berguna sebagai tempat penyimpanan 

website yang terdiri dari file JPG, JPEG, PNG, WEBFILE, 
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dimana nantinya file file tersebut digunakan untuk mendukung 

informasi yang akan ditulis dalam artikel atau konten  

3. Profile : Fitur ini berguna untuk mengelola profil dari pengguna  

4. AIOSEO : Salah satu fitur yang berguna untuk memeriksa 

berapa persen plagiasi yang ada dalam sebuah artikel atau 

konten.  

Dalam memuat artikel pada website terdapat beberapa tahapan yang 

harus dilakukan seorang copywriter (Asep Syamsul M. Romli, 2018, pp. 

80–81) yaitu : 

A. Pra Produksi Artikel 

Tahapan ini merupakan tahapan awal dimana penulis harus 

menggali ide dari beberapa bacaan, pengalaman, pengetahuan dan sumber 

lainnya yang akan dijadikan bahan ide untuk membuat artikel. Selain itu 

juga penulis juga harus membaca refrensi tentang artikel yang ingin di buat. 

Semakin banyak data dan informasi yang didapatkan maka tulisan akan 

semakin bervariasi dan lebih informatif. 

B. Produksi Artikel  

Pada produksi artikel hal yang dilakukan oleh penulis setelah 

mendapatkan sejumlah informasi tentang artikel yang ingin dibuat, penulis 

mulai Menyusun kerangka tulisan. Karena kerangka tulisan merupakan 

pemandu untuk mengendalikan pemikiran dan penulisan, kerangka ini 

terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup.  
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Langkah selanjutnya adalah dengan membuat naskah awal hal ini 

ditulis dengan gaya menulis yang bebas tanpa merasa terikat dengan teori 

menulis, pada tahap ini penulis menuliskan apa saja yang dipikirkan tentang 

topik yang dibahas.  

Setelah naskah awal telah dibuat selanjutnya penulis melakukan 

tahap editing, pada tahap editing ini penulis menyesuaikan kata kata yang 

telah ditulis dengan ketentuan EYD, serta merapikan kata, kalimat, dan 

mencek akurasi dari data yang ada, juga melihat apakah naskah sudah sesuai 

dengan kerangka tulisan  

C. Pasca Produksi Artikel  

Pada tahapan akhir ini kerangka tulisan telah menjadi sebuah artikel 

pada website dan siap untuk di publish. Namun sebelum diunggah penulis 

perlu menambahkan beberapa informasi yang bisa mendukung artikel, yaitu 

dengan menambahkan gambar, kategori artikel, feature image, mengatur 

jadwal publish artikel, juga memasrikan bahwa AIOSEO tidak menunjukan 

plagiasi yang tinggi. Setelah semuanya siap artikel siap untuk di publish. 

1.5.3 Media Sosial  

Definisi media sosial adalah hubungan individu melalui teknologi 

online sebagai cara untuk berkomunikasi menggunakan berbagai bentuk 

media. Media sosial juga ditandai dengan pembuatan situs baru. Banyak 

dari yang terbaru berfokus pada komunikasi seluler, melayani pengguna 

smartphone dan tablet. Sifat teknologi yang dinamis dan berkembang ini 
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telah membantu media sosial menyebar popularitasnya ke sebagian besar 

dunia. (Lipschultz, 2017, p. 23). 

Pemasaran melalui media sosial berpusat pada upaya perusahaan 

untuk membuat konten yang menarik perhatian dan mendorong konsumen 

untuk terkoneksi dengan berbagai informasi dengan perusahaan melalui 

jaringan sosial media yang tersedia (Priansa, 2017, p. 357). Media sosial 

merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang 

bersifat interaktif atau dua arah (Priansa, 2017, p. 358). 

Platform media sosial yang digunakan oleh penulis pada saat 

melakukan magang adalah instagram. Instagram memiliki cara komunikasi 

untuk antar pengguna dengan memberi tanda suka dan mengomentari foto 

foto yang diunggah oleh pengguna lainya (Fazadina & Rachmawati, 2020). 

Pesan yang dibagikan dalam media sosial Instagram berupa sebuah konten, 

Konten dapat berupa tulisan, gambar, infografis, video dan beberapa jenis 

lainnya (Fazadina & Rachmawati, 2020). 

Menurut (Fazadina & Rachmawati, 2020) ada tiga tahapan proses 

dalam pembuatan konten pada instagram agar dapat menghasilkan konten 

yang menarik diantaranya yaitu  

A. Perencanaan  

Pada tahap awal ini untuk mendapatkan konten yang menarik, 

penulis melakukan perencanaan dengan memilih konten seperti apa yang 

ingin ditunjukan, tema feed apa yang ingin dipilih hal ini dilakukan untuk 

menyeimbangkan tampilan feed instagram. 
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B. Proses Upload  

Pada Proses upload penulis memastikan lagi untuk postingan konten 

yang akan diupload sudah benar dan sesuai, selain itu penulis juga 

menggunakan hastag dimana hastag bisa berguna untuk menyebarkan dan 

membantu untuk mempromosikan postingan konten penulis, bisa juga 

dengan cara beriklan atau menggunakan ads fiutr instagram bisnis lainnya. 

C. Evaluasi  

Pada tahap ini yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat 

perkembangan konten yang sudah dibuat, diantaranya penulis melihat 

seperti konten apa yang diminati oleh audience dari agendakota, gaya 

penulisan, deisgn konten dan sebagainya, agar dapat membuat konten yang 

lebih baik untuk selanjutnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 


