
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Promosi Melalui Internet 
(Studi Kasus Pada Perusahaan Philips Electronics)”. Dimana dalam penelitian ini 
penulis akan mengevaluasi keberhasilan dari strategi promosi melalui internet 
yang dilakukan oleh Philips Electronics. Dari sisi pelaksanaannya maupun dari 
sisi efektivitasnya dilihat dari bagaimana tanggapan konsumen terhadap 
pelaksanaan tersebut. Dan hipotesis yang diajukan adalah Philips Electronics telah 
melakukan promosi melalui internet dengan baik dan efektif. 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

analisa data deskriptif kuantitatif ditopang dengan menggunakan Semantic 
Differential Scale. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang diambil 
melalui teknik purposive sampling, yaitu responden yang sudah pernah 
mengunjungi website dari Philips Electronics. 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan akan didapatkan apakah 

pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips 
Electronics sudah berhasil dan berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 
rata-rata hasil tanggapan konsumen terhadap kuesioner yang disebar yaitu 179,3 
untuk pelaksanaan promosi melalui internet yang dapat dikategorikan dalam nilai 
tinggi yang berarti telah dilakukan dengan baik dan jumlah 163,1 untuk tanggapan 
terhadap efektivitas pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan oleh 
Philips Electronics. 

 
Dari apa yang sudah didapatkan, maka diajukan saran agar Philips dapat 

lebih menambah staf untuk memantau email atau tanggapan-tanggapan dari 
responden maupun pengunjung, lebih sering mengupdate homepage perusahaan 
agar lebih menarik, dan memberikan rangsangan-rangsangan kepada konsumen 
agar membeli produk yang ditawarkan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat bahwa terdapat perubahan-

perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi 

pemasarannya. Hal ini dilakukan oleh karena pengaruh kemajuan teknologi dan 

komunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat para pemasar 

harus dapat menyediakan kecepatan dan ketepatan informasi untuk dapat 

melayani konsumennya. Hal ini bukan saja dirasakan oleh para pemasar tetapi 

juga oleh konsumen itu sendiri. Para konsumen saat ini sangat membutuhkan 

informasi yang tepat dan cepat untuk dapat membandingkan produk-produk yang 

ingin mereka beli. Dan tidak jarang konsumen harus mengeluarkan biaya yang 

besar untuk dapat memperoleh informasi tersebut. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adanya perkembangan 

teknologi dan komunikasi yang sangat pesat, khususnya internet, dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dari sisi pemasar maupun konsumen untuk mendapatkan 

informasi mengenai suatu produk. 

Perkembangan internet sendiri khususnya di Indonesia terbukti sangat 

pesat. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

tahun 1999, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 1.000.000 orang 

dengan jumlah pelanggan 256.000 orang diantaranya. Kemudian pada tahun 2001 

melonjak naik menjadi 4.000.000 orang pengguna internet dan 1.000.000 orang 

pelanggan internet. 
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Perkiraan dari populasi online yang dilakukan pada Juni 1998 yang 

dilakukan oleh Nua maka didapat jumlah 122 juta jiwa dengan perincian sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 
Perkiraan Populasi Pengguna Internet  

 
 Jumlah pengguna Internet 

(dalam juta) 
Total pengguna Internet di dunia 122 
Afrika 0.8 
Asia/Pasifik 19 
Eropa  20 
Timur Tengah 0.75 
Kanada/Amerika 70 
Amerika Selatan 7.25 

 Sumber : diambil dari Nua (1998) 

Dengan jumlah yang demikian besar dan luasnya daerah ruang lingkup 

dari internet itu maka tepatlah jika para pemasar melakukan suatu terobosan baru 

dalam dunia pemasaran yaitu dengan memakai internet sebagai suatu alat untuk 

menyampaikan produk mereka kepada konsumennya. Globalisasi juga sangat 

berpengaruh dalam perkembangan strategi pemasaran saat ini. Hal ini dikuatkan 

dengan pernyataan dari Nicholas Negroponte (Director of the MIT Media Lab) 

yang memperkirakan pertambahan jumlah pengguna intenet dunia seperti 

ditunjukkan dalam grafik di bawah ini :  

Grafik 1.1 
Perkiraan pertambahan jumlah perngguna internet di dunia (jutaan) 

 
Sumber : Commerce.net 
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Dengan demikian, seiring dengan kian bertambahnya pengguna internet, 

kemungkinan penyebaran informasi menjadi sangat efektif. Pertumbuhan ini juga 

telah membuka peluang baik bagi konsumen maupun bagi pemasar untuk dapat 

berpartisipasi di pasar global melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya perusahaan-perusahaan yang membuat situs atau website mengenai 

perusahaan mereka. 

World Wide Web merupakan penemuan yang memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan strategi promosi. World Wide Web merupakan sebuah 

sistem jaringan lebar (network-wide) hypermedia, yang merubah visi pemasar 

terhadap peta periklanan global. Web merupakan media yang sangat mudah bagi 

pemasar untuk menyebarkan informasi dan meraih pelanggan di internet. 

World Wide Web (WWW) sendiri merupakan fitur yang paling utama dari 

media internet. Hal ini disebabkan sifatnya yang fleksibel, user friendly, secure, 

dan menarik. Oleh karena itu, kita dapat melihat sifat WWW yang ada di internet 

beraneka ragam bentuk dan tujuan, sesuai keinginan para pemiliknya. Para 

pemasar melalui internet khususnya WWW mencermati beberapa hal yang 

spesifik dari media ini, yaitu bagaimana memberikan layanan purna jual bagi para 

konsumennya. Menurut penelitian tahun 1999 yang dilakukan I Made Wiryana 

dan I Wayan Wicaksono, survei terhadap analisa manfaat dari WWW adalah 

sebagai berikut: 

1.  Memanfaatkan Web untuk mencari barang  30% 

2.  Memanfaatkan Web untuk melihat harga   30% 

3.  Memanfaatkan Web untuk membeli barang     4% 

4.  Menilai Web adalah sumber informasi terpenting untuk  

mencari informasi barang       0% 
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Berdasarkan data yang dari hasil survey tersebut dapat dilihat internet 

menciptakan suatu peluang baru bagi pemasaran khususnya dalam bidang 

promosi. Karena sebagian besar dari pengguna internet menggunakan internet 

sebagai alat untuk mencari informasi baik itu produk maupun harga suatu produk. 

Pemasaran Internet sebenarnya berbeda dengan konsep pemasaran tradisional. 

Beberapa di antaranya mencakup perencanaan strategi, analisa situasi, analisa 

kostumer, pengembangan pasar dan produk, positioning, juga 5P yg berbeda, 

penetapan harga, distribusi produk dan promosi online. Akan tetapi memang, 

banyak dari prinsip, teknik, dan taktik dari pemasaran internet berakar dari 

strategi pemasaran tradisional namun dengan implementasi yg berbeda. Jadi agar 

promosi dan bisnis internet berhasil, pemasar harus mengenal konsep strategi 

pemasaran konvensional, Di samping itu bertambahnya dimensi baru ini yang 

telah menyatu ke dalam khususnya landscape bisnis internet, itu adalah pemasaran 

pesan-pesan iklan melalui media promosi Internet jenis classified, promosi 

berbasis testimonial di situs Web, pemasaran melalui situs pencari, pemasaran dan 

pembelian berbasis pay per click, viral marketing, affiliate marketing, URL 

marketing, email marketing, online press releases. Dalam menghadapi persaingan 

yang sangat ketat terutama dengan banyaknya pendatang baru maka perusahaan 

memerlukan kegiatan promosi yang efektif untuk mendongkrak penjualannya. 

Dengan memakai media internet ini sebagai media promosi, diharapkan mampu 

menjadikan Philips Electronics sebagai perusahaan yang benar-benar siap dalam 

menghadapi pasar global.  
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan 

perusahaan Philips Electronics ?  

2. Bagaimana efektivitas dari promosi melalui internet yang dilakukan 

perusahaan Philips Electronics ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui, mengevaluasi, dan  melihat respon konsumen yang 

dihasilkan terhadap pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

melalui internet. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari promosi melalui internet yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan pelaksanaan 

promosi  melalui internet. 

2. Sebagai bahan masukan untuk peneliti lain  maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan dan berkepentingan mengenai penelitian ini. 
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3. Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai suatu bidang baru yaitu 

pemasaran internet atau cybermarketing dalam hubungannya dengan lingkup 

pemasaran. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Agar lebih terdapat kejelasan dalam pembahasan ini, maka dibuat suatu 

kerangka pemikiran serta dijadikan pedoman guna memecahkan dan 

menganalisis, dan kerangka pemikiran tersebut adalah: 
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Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran 

 

Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran 

(Phillip Kotler,1997;83). Untuk melakukan promosi tersebut perusahaan dapat 
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menggunakan beberapa alat promosi diantaranya adalah : personal selling, 

advertising, sales promotion, public relation, dan direct marketing. 

Dalam direct marketing dapat digunakan beberapa macam media untuk 

melakukan promosi yang pada akhirnya bertujuan membujuk konsumen untuk 

membeli  produk yang ditawarkan. Beberapa media yang sering digunakan antara 

lain: televisi, telepon, direct mail, fax, dan yang terkahir saluran online. 

Saluran online adalah media yang berkembang pesat dalam dunia direct 

marketing yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: commercial online dan 

internet. 

Penggunaan internet sebagai media promosi merupakan media yang cocok 

untuk penyampaian informasi. Karena secara umumpun internet merupakan jalur 

komunikasi informasi terbesar di dunia. 

Dengan pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh perusahaan, maka 

konsumen akan memberikan tanggapan. Tanggapan  yang dihasilkan konsumen 

inilah yang akan menilai apakah penerapan promosi pada internet yang telah 

dilakukan oleh perusahaan berhasil dengan baik, sehingga konsumen tersebut 

mengerti dengan jelas mengenai produk yang ditawarkan atau malah 

menghasilkan tanggapan  yang terbalik, konsumen menjadi tidak tertarik dengan 

promosi yang dilakukan perusahaan tersebut. Karena inti dari promosi adalah 

menginformasikan, mengingatkan, dan mempengaruhi pasar terhadap produk 

yang ditawarkan perusahaan. 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan  dari permasalahan yang ada, maka sebagai kesimpulan 

sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Promosi melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips Electronics 

berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari konsumen. 

2. Promosi melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips Electronics 

cukup efektif dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan konsumen. 

 

G. Metode Penelitian 

Metodologi adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah. Metodologi merupakan salah satu unsur penting di dalam penelitian 

ilmiah karena metodologi yang dipakai dalam suatu penelitian dapat menentukan 

apakah penelitian tersebut dapat dipertangungjawabkan hasilnya. 

Dalam bab ini secara khusus akan diuraikan beberapa hal mengenai : 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Philips Industries Batam, Jalan Beringin 

LOT  I  Batamindo Industrial Park, Mukakuning, Batam-Indonesia, yang 

merupakan bagian dari Philips Singapura. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan hanya dibatasi pada pengukuran respon yang 

dihasilkan konsumen dalam mencari informasi mengenai suatu produk di 

dalam internet terhadap promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga 

kegiatan transaksi melalui internet tidak akan dibahas. 
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3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang 

dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau tanya jawab langsung 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam 

skripsi ini. 

b. Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan, yang diperoleh dengan cara 

membaca buku, literature serta artikel baik yang berasal dari perusahaan, 

media cetak, maupun internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data, maka penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan memafaatkan 

literature yang berkaitan dengan peneltian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

1) Wawancara yaitu wawancara secara langsung kepada pimpinan/staf 

PT. Philips Electronics. 

2) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek penelitian. 

3) Kuisioner yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada 

kosumen Philips yang terpilih menjadi sample dalam penelitian ini. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Jumlah sampel 

       Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang. 

b.  Metode pengambilan sampel 

       Metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah metode 

nonprobability, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat 

terjadinya suatu kejadian secara tidak acak, dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik ini merupakan suatu bentuk sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini sampel harus 

sudah pernah mengunjungi homepage Philips Electronics. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, 

dimana penelitian ditopang dengan menggunakan skala Semantic Differential 

Scale. 

Dengan menggunakan skala ini maka akan didapatkan penilaian terhadap citra 

perusahaan. Citra disini dapat didefinisikan sebagai tanggapan konsumen  

terhadap konsep, merek, atau perusahaan. 

Pengukuran dilakukan dengan meminta responden untuk menanggapi  hal-hal 

yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan kuesioner multiskala. 

Menurut Gilbert A. Churchill (1995;471) pengukuran Semantic Differential 

Scale terdiri dari tiga dasar elemen, yaitu: 
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1. Dimensi Evaluatif 

 Dimensi yang diinterpretasikan dengan adjective pairs atau kata-kata sifat 

yang berlawanan makna, seperti baik-buruk, suka-tidak suka, dan 

sebagainya. 

2. Dimensi Potensi 

 Dimensi yang diinterpretasikan dengan Bipolar Items, yakni sesuatu yang 

mempunyai potensi  seperti : kuat-lemah, dalam-dangkal, dan sebagainya  

3. Dimensi Aktivitas 

 Dimensi yang diinterpretasikan dengan adjective pairs yang bersangkutan 

dengan aktivitas, seperti : cepat-lambat, banyak bicara-pendiam, dan 

sebagainya. 

Dimensi-dimensi tersebut akan digunakan di dalam kuesioner yang diberikan 

kepada responden bersama dengan indikator yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Responden akan mengevaluasi objek dengan menggunakan titik lajur dengan 

batas kiri dan batas kanan  yang berisi kata-kata sifat yang berlawanan makna 

(Bipolar Adjectives). 

Contohnya sebagai berikut : 

Penilaian responden terhadap penampilan dari homepage perusahaan Philip 

Electronics : 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

Sangat tidak menarik  X      Sangat menarik 
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Responden diminta untuk memberikan tanda pada salah satu titik lajur. Tanda 

x menunjukkan posisi dari responden yang berkaitan dengan salah satu sifat 

disisi kanan maupun kiri lajur. 

Tiap indikator yang telah disebutkan sebelumnya akan mempunyai penilaian 

sendiri yang nantinya akan diberikan oleh responden melalui penyebaran 

kuesioner dan penilaian tersebut memberikan hasil yang baik sesuai dengan 

tujuan promosi. 

Dalam penilaian digunakan kategori dan bobot seperti berikut: 

Bobot Kategori 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

Sangat tidak jelas/sangat tidak tertarik/sangat sulit 

Tidak jelas/tidak tertarik/sulit 

Kurang jelas/kurang tertarik/cukup sulit 

Netral 

Cukup jelas/cukup tertarik/cukup mudah 

Jelas/tertarik/mudah 

Sangat jelas/sangat tertarik/sangat mudah 

 

Berdasarkan jumlah responden yang berjumlah 100 orang, ditentukan bobot 

penilaian dengan menggunakan jarak yang dapat dihitung melalui nilai 

tertinggi dan nilai terendah sebagai berikut : 

· Nilai tertinggi  :  3 x 100 = 300 

· Nilai terendah  : -3 x 100 = -300 
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Dengan menggunakan rumus jarak sebagai berikut : 

          Nilai tertinggi – Nilai terendah  

  Jarak  =  

            Jumlah kelas 

                  300 – (-300) 

            =  

    7 

            =  85,714    =  86 

N = 100 maka : 

Nilai sangat rendah  100 x -3 = -300 -300  -   - 215  Sangat tidak baik 

Nilai rendah  100 x –2 = -200 -214  -   - 129 Tidak baik 

Nilai cukup rendah  100 x –1 = -100  -128  -   - 43 Kurang baik 

Nilai sedang 100 x   0 =    0 -42    -     43 Netral  

Nilai cukup tinggi 100 x   1 =  100   44   -    129 Cukup baik 

Nilai tinggi  100 x   2 =  200 130   -    215 Baik 

Nilai sangat tinggi  100 x   3 =  300  216   -    300 Sangat baik 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pemasaran  

 Menurut Philip Kotler (2000:8) mendefinisikan pemasaran adalah sebagai 

berikut “marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and want through creating, offering, and freely exchanging 

products and services of values with others.” Adapun definisinya adalah bahwa 

pemasaran merupakan suatu gabungan proses dari manajerial dan social yang 

diciptakan individu dan kelompok untuk mendapatkan kebutuhan mereka melalui 

penciptaan, penawaran, serta menukarkan nilai produk dan jasa dengan individu 

ataupun kelompok lainnya. 

Stanton (1996:6) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu  sistem total 

dari suatu aktifitas bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, 

mempromosikan dan medistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan 

konsumne atau pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dari dua definisi diatas maka dapat diambil suatu implikasi yang penting 

yaitu : 

a. Pemasaran mencakup segala tindakan atau aktifitas yang berhubungan dengan 

produk yang mengakibatkan timbulnya suatu pergerakan dari produsen ke 

konsumen. 

b. Seluruh sistem dan aktifitas bisnis yang dilakukan tersebut harus berorientasi 

kepada konsumen dan keinginan konsumen harus dikenali oleh pemasar dan 

dipuaskan secara efektif. 
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c. Program pemasaran yang dilakukan harus dimulai dengan ide mengenali 

produk baru (baik barang, jasa, jasa, ide, orang atau tempat) dan tidak akan 

berakhir sampai keinginan konsumen dapat dipuaskan secara maksimal. 

Karena itu dalam hal ini, layanan purna jual dari produk juga merupakan salah 

satu faktor penting terhadap produk yang dipasarkan. 

 

Dalam mencapai tujuan perusahaan untuk bagian pemasaran maka 

perusahaan menggunakan beberapa alat pemasaran. Hal ini disebut dengan 

promotion mix. Kotler (2000:15) mengartikan marketing mix sebagai suatu set 

dari alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan-

tujuan pemasaran perusahaan pada pasar sasaran. Dengan demikian marketing 

mix terdiri dari apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan produknya. Terdapat empat kelompok alat utama dalam pemasaran 

yang dikenal dengan 4P, yaitu : Product, Place, Price dan Promotion.  

 Menurut Jill H. Ellsworth,Ph.D. dan Matthew V. Ellsworth (1997:13) di 

internet, 4P untuk pemasaran diperlakukan agak berbeda : 

· Produk yang dipasarkan di Internet meliputi hampir semua barang ataupun 

jasa. 

· Harga pada Internet sama dengan harga offline, tetapi akan ada 

penghematan pada pemasaran online. Perusahaan menyadari bahwa harga 

dapat diatur agar lebih kompetitif bila penjualan lewat World Wide Web. 

· Tempat disini menciptakan metode penggunaan World Wide Web untuk 

pemasaran dan penjualan. 
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· Promosi Web sebagai sarana promosi termasuk periklanan, penjualan, 

pemasaran dan hubungan masyarakat. Promosi-promosi yang dilakukan 

secara offline harus disesuaikan untuk membuat transisi ke Internet. 

 

B. Promosi 

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, menurut  Kotler (1997:83) 

promosi adalah segala aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi 

dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. Dari definisi mengenai 

promosi diatas maka dapat dilihat bahwa proses yang paling penting dari 

produsen ke konsumennya adalah komunikasi. Karena komunikasi itu dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk memuaskan konsumen yang sedang mencari 

suatu produk. 

Sedangkan menurut Stanton (1994:456) arti dari promosi adalah elemen di 

dalam bauran pemasaran organisasi yang berfungsi untuk menginformasikan, 

mempengaruhi dan mengingatkan kepada pasar tentang perusahaan dan atau 

produk-produk dari perusahaan. 

 

1. Alat-alat Promosi 

 Menurut Kotler (2000:564) alat-alat promosi dapat dibagi menjadi lima 

jenis, yaitu : 

a. Advertising 

Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi non personal yang 

dibayar, mengenai gagasan, barang atau jasa yang dimiliki oleh sponsor yang 

teridentifikasi. 
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b.   Sales promotion  

Promosi penjualan adalah berbagai macam variasi dari intensif jangka 

pendek untuk meningkatkan pembelian atau penjualan suatu produk. Variasi-

variasi tersebut antara lain seperti kupon, kontes, premi dan lain-lain. 

c. Public relation dan publicity 

Hubungan masyarakat bertujuan untuk membangun hubungan yang baik 

dengan publik perusahaan dengan menghasilkan publisitas untuk melindungi 

citra perusahaan dan juga untuk mempromosikan perusahaan. Hubungan 

masyarakat mempunyai konsep yang menggunakan berbagai macam siaran 

pers, publisitas produk, komunikasi perusahaan dan produk. 

d. Personal selling 

Adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli yang 

memiliki prospek dengan jalan membuat presentasi, menjawab pertanyaan dan 

mendapatkan order. Personal selling adalah kiat efektif dalam tahap-tahap dari 

proses pembelian, terutama dalam membentuk preferensi pembeli, keyakinan 

dan tindakan. 

e. Direct marketing  

Yang dimaksud dengan direct marketing adalah salah satu bentuk dari 

promotion tools yang menggunakan pesawat telepon, fax, e-mail dan teknik-

teknik kontak non personal yang lain, untuk bekomunikasi secara langsung 

atau mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen dan prospek yang 

positif. 
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Dari kelima alat promosi tersebut perusahaan dapat memilih dua alat atau 

lebih dalam melakukan kegiatan promosinya. Pemilihan dan penggunaan alat-alat 

promosi tersebut tergantung dari kebijakan perusahaan. Dalam industri yang sama 

misalnya, suatu perusahaan dapat sangat berbeda dalam cara mengalokasikan 

anggaran promosi mereka dengan perusahaan saingannya. Mungkin saja suatu 

perusahaan ingin mencapai suatu tingkat penjualan tertentu dengan beragam alat 

promosi. Penggabungan dan dan penggunaan dari kelima alat promosi tersebut 

biasa disebut dengan “Promotion Mix”. 

 

C.  Direct Marketing 

Direct Marketing menurut Keegan (1999:485) “a system of marketing that 

integrates ordinary separate marketing mix elements to sell directly to both 

consumers and other business, by passing retail stores and personal sales calls.” 

Dengan kata lain direct marketing adalah sebuah sistem pemasaran yang 

menggabungkan beberapa elemen dari marketing mix untuk menjual produknya 

ke konsumen maupun pelaku bisnis lainnya, melalui toko atau melalui penjualan 

secara langsung. 

Direct marketing mempunyai empat karakteristik (Kotler, 2000:565), 

yaitu: 

· Non public : pesan biasanya ditujukan pada orang tertentu. 

· Disesuaikan (Customized) : suatu pesan dapat disiapkan sangat cepat 

untuk diberikan kepada seseorang. 

· Terbaru (Up to date) : suatu pesan dapat disiapkan sangat cepat untuk 

diberikan kepada seseorang. 
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· Interaktif (Interactive) : pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan 

orang tersebut. 

 

1. Pertumbuhan pemasaran langsung dan electronic shopping 

 Pemasaran langsung ini biasanya menggunakan media-media elektronik 

yang dapat dijangkau dalam metode pemasaran. Media-media elektronik tersebut 

antara lain : televise (contohnya adalah home shopping atau TV media), telepon, 

mesian fax, email, dan internet. 

 Pertumbuhan pemasaran langsung adalah tanggapan kenyataan pasar pada 

tahun 90-an, perkembangan ini didukung oleh adanya faktor-faktor yang muncul 

dari konsumen tersebut. Beberapa factor yang mendukung pemasaran langsung ini 

seperti semakin mahalnya biaya transportasi atau biaya angkutan, padatnya lalu 

lintas sehingga tidak mendukung keefektifan waktu yang dapat diperoleh,  

kurangnya informasi atau bantuan dari penjualan eceran mengenai produk-produk 

yang dicari konsumen. 

 Pemasaran langsung ternyata merupakan salah satu alternatif pemecahan 

dari factor-faktor yang timbul tersebut. Hal ini dikarenakan dapat menghemat 

waktu konsumen, informasi yang ingin dicari konsumen dapat lebih jelas dan 

biaya yang murah dilihat dari sudut pandang konsumen. 

 Biasanya pemasaran elektronik tersebut memungkinkan konsumen untuk 

dapat mengakses beberapa hal yang penting, seperti : 

· Menjelaskan tentang produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan 

penjual/pemasar. 
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· Mengijinkan calon pembeli untuk mencari informasi dan 

mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. 

· Membuat pemesanan-pemesanan dengan menggunakan kartu kredit, 

kemudian produk diantarkan secara fisik (diantarkan ke rumah atau alamat 

tujuan pemesanan) atau secara elektronik (misalnya software computer yang 

dapat langsung di download melalui internet oleh konsumen). 

 

Dari semua media yang digunakan sebagai pemasaran langsung, internet 

ternyata merupakan media yang berkembang cukup pesat pada saat sekarang ini, 

setelah televise pernah menjadi media yang cukup popular untuk melakukan 

pemasaran. Dengan penggunaan media komunikasi tersebut maka dapat 

diasumsikan bahwa komunikasi merupakan salah satu factor penting dalam 

melakukan pemasaran langsung.  

 

2. Saluran (alat) yang digunakan dalam direct marketing 

 Pemasaran langsung dapat menggunakan beberapa saluran atau alat untuk 

mencapai tujuan dan konsumen. Kotler (2000:656) mengemukakan saluran-

saluran tersebut dapat mencakup : 

a. Pemasaran tatap muka (Face to Face Selling) 

Pemasaran tatap muka merupakan bentuk pertama dan tertua dari pemasaran 

langsung. Sebagian besar perusahaan industrial sangat tergantung pada tenaga 

penjual profesional untuk menemukan calon pembeli, membangun mereka 

menjadi pelanggan dan mengembangkan bisnis atau mempekerjakan wakil dan 

agen perusahaan manufaktur untuk menjalankan tugas penjualan langsung. 
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b. Pemasaran surat langsung (Direct Mail) 

Pemasaran direct mail terdiri dari pengiriman, penawaran, pemberitahuan, 

pengingat, kepada seseorang di alamat tertentu. Direct mail memungkinkan 

selektivitas pasar yang tinggi, dapat dilihat dari perseorangan serta 

memungkinkan pengujian awal dn pengukuran tanggapan. 

c. Pemasaran melalui katalog (Catalog Mail) 

Pemasaran ini terjadi jika perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog 

produk pada penerima terpilih yang kemungkinan besar akan memesan.  

d. Telemarketing 

Tele berarti jauh dan marketing merupakan pemasaran, jadi telemarketing 

merupakan pemasaran jarak jauh. Telemarketing telah menjadi peralatan utama 

dalam pemasaran langusng. Telemarketing yang efektif tergantung pada 

pemilihan telemarketer yang tepat, maksudnya disini adalah telemarketer harus 

mempunyai pembawaan yang menarik saat menawarkan produknya kepada 

calon konsumen. 

e. Pemasaran melalui televisi  

Televisi digunakan untuk memasarkan produk secara langsung pada 

pelanggan dengan ti cara, pertama melalui iklan tanggapan langsung yang 

secara persuasif menggambarkan suatu produk dan memberikan pelanggan 

nomor telepon bebas pulsa untuk memesan. Cara kedua dengan saluran belanja 

di rumah, yaitu saluran televisi yang mengudara bertujuan untuk menjual 

barang dan jasa. Sedangkan cara yang ketiga dengan pendekatan videoteks, 

yaitu televisi konsumen yang dihubungkan dengan baik data komputer penjual 

melalui kabel atau telepon. 
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f. Pemasaran Kios 

Beberapa perusahaan telah merancang “mesin penerima pesan pelanggan” 

yang dinamakan kiosk, dimana jika pembeli ingin memesan suatu produk maka 

hanya dengan menghampiri mesin tersebut dan memesan produk sesuai dengan 

yang ia inginkan. 

g. Pemasaran Online 

Saluran online adalah saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui 

komputer dan modem. Modem menghubungkan komputer dengan jalur telepon 

sehingga komputer dapat menjangkau beragam layanan informasi online. 

 

3. Keuntungan Direct Marketing 

Direct marketing sangat menguntungkan konsumen (Kotler, 2000:651). 

Diantaranya menyenangkan, mudah, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

produk tersebut lebih kecil dan hampir bebas gangguan. Direct marketing juga 

menghemat waktu dari konsumen. Sedangkan dari pihak pemasar keuntungannya 

adalah pemasar dapat memperkenalkan kepada konsumen pilihan produk-produk 

yang lebih beragam dan informasi yang lebih lengkap mengenai produk-produk 

tersebut. Selain itu konsumen dapat membandingkan secara lebih cepat dan tepat 

tanpa harus membuang waktu terlalu banyak, dengan melihat informasi melalui 

web perusahaan di internet. 

 

4. Database Konsumen dan Direct Marketing 

Sampai pada saat ini masih banyak perusahaan yang keliru dalam 

mengartikan istilah daftar pelanggan dengan database pemasaran. Daftar 
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pelanggan hanya berupa sekumpulan nama, alamat, dan nomor telepon. 

Sedangkan database pemasaran berisi aspek kependudukan, kejiwaan, media, 

penjualan sebelumnya, frekuensi, jumlah moneter dan petunjuk relevan lainnya 

untu masing-masing individu. 

Menurut Kotler dan Amstrong (1999:508) database pemasaran dapat 

didefinisikan sebagai berikut : “A costumer database is an organized collection of 

comprehensive data about individual costumer or prospect including geographic, 

demographic, and behavioural data.”  Maksud dari definisi diatas adalah database 

pelanggan ialah koleksi yang tersusun dengan baik mengenai data penting setiap 

individu pelanggan yang ada pada saat ini, yang berisi data geografi, demografi, 

psikografi, dan data tentang perilaku konsumen tersebut.  

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa dengan informasi yang 

ada perusahaan dapat mencapai pasar sasaran dengan lebih cepat karena pemasar 

dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok kecil pelanggan untuk menerima 

tawaran-tawaran dan komunikasi-komunikasi pasar yang sesuai. 

Menurut Kotler dan Amstrong (1999:511) penggunaan database pemasaran 

dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu : 

a. Mengidentifikasi prospek-prospek : database pemasaran digunakan untuk 

mengidentifikasi prospek-prospek hasil tanggapan konsumen mengenai 

promosi yang dilakukan perusahaan. Kemudian mencapai prospek-prospek 

tersebut melalui surat, telepon, atau panggilan secara pribadi dengan tujuan 

untuk mengubah prospek tadi menjadi pelanggan. 

b. Digunakan untuk memutuskan konsumen mana yang seharusnya menerima 

penawaran khusus perusahaan melalui database tersebut dapat menyusun 
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criteria-kriteria yang menentukan konsumen sasaran yang ideal untuk 

penawaran. Kemudian perusahaan mencari database konsumen untuk 

mendapatkan tipe yang paling mendekati ideal, dengan memperhatikan tingkat 

tanggapan dari orang yang dikontak, sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

ketepatan sasaran konsumen yang dituju. 

c.   Memperdalam kesetiaan pelanggan dengan menggunakan database pemasaran 

dapat membangun minat dan antusiasme pelanggan dengan memperhatikan 

kepentingan pelanggan, dengan mengirimkan hadiah-hadiah kecil, kupon 

diskon, dan bahan bacaan seperti katalog produk atau informasi mengenai 

suatu produk. 

d. Mengaktifkan pembelian kembali dari pelanggan dapat dilakukan dengan 

memasang program otomatis pengiriman surat, mengirimkan kartu-kartu, 

promosi akhir musim kepada pelanggan-pelanggan yang ada dalam database 

perusahaan.  

 

D.  Pemasaran langsung melalui saluran Online 

Kotler (2000:663) menyatakan pemasaran langsung melalui saluran online 

adalah pemasaran dimana seseorang dapat mencapai saluran pemasaran melalui 

komputer dan modem. 

Ada dua jenis saluran online, yaitu : 

a. Saluran online komersial 

 Banyak perusahaan telah mendirikan layanan informasi dan pelayanan 

secara online yang dapat diakses oleh mereka yang telah mendaftar untuk 

mendapatkan layanan tersebut dan membayar iuran bulanan. Jasa online yang 
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terkenal adalah compuserve, America Online. Saluran-saluran ini menyediakan 

lima layanan utama bagi pelanggannya, yaitu : informasi (surat kabar, 

perpustakaan, pendidikan, olahraga, dll) hiburan, layanan berbelanja, 

kesempatan berdialog dan email. 

b. Internet 

 Internet merupakan jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi 

jaringan komputer dan komputer tunggal di seluruh dunia, lewat saluran 

telepon, satelit, dan saluran komunikasi lainnya. 

 

 Pada perkembangannya kedua macam saluran online ini telah berevolusi, 

hal ini ditandai dengan adanya pengambilalihan commercial online channel yang 

sekarang fungsinya juga dapat dilakukan oleh internet. Bahkan semua saluran 

commercial online menyediakan sambungan  ke internet saat ini. Perubahan ini 

disebabkan internet mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat dan sangat luas, 

sehingga hal itu memaksa saluran commercial online mengikuti arus internet. 

(Kotler dan Armstrong, 1999:517) 

 

1. Kelebihan melakukan promosi melalui online marketing 

 Adapun beberapa kelebihan yang dapat diperoleh melalui online 

marketing bagi konsumen (Kotler, 2000:665), yaitu  : 

2) Convenience (kenyamanan) 

Kenyamanan konsumen dapat diperoleh dalam mencari informasi, memesan 

produk bisa dilakukan selama 24 jam terus menerus, dimanapun konsumen 

berada tidak perlu melewati berbagai hal-hal yang sangat menyita waktu 
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dan tenaga bagi konsumen seperti macet, tidak dapat tempat parkir. Atau 

mencari informasi mengenai suatu produk yang diinginkan dari satu toko 

pengecer ke toko yang lainnya. 

b.  Information (informasi) 

Konsumen akan mendapat suatu informasi yang spesifik mengenai produk 

yang dicarinya dan dapat membandingkan dengan produk keluaran lainnya 

tanpa harus keluar rumah atau kantor. Bila konsumen kurang jelas maka 

dapat melakukan chat atau mengirim email ke produsen. 

c.  Fewer Hassles (sedikit gangguan) 

Konsumen tidak perlu lagi untuk menghabiskan waktu lama dalam 

mendapatkan produk yang dicarinya seperti menghadapi sales person, 

mengantri atau hal-hal lainnya. 

 

Sedangkan dari pihak pemasarnya sendiri tentunya juga akan mendapatkan 

beberapa keuntungan, (Kotler, 2000:665), antara lain : 

a. Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar 

Perusahaan dapat dengan segera melakukan penyesuaian-penyesuaian yang 

diperlukan sesuai dengan kondisi pasar. 

b.  Biaya yang lebih rendah 

Pemasar online akan terhindar dari biaya-biaya yang ada dalam pemasaran 

tradisional, diantaranya adalah biaya perawatan toko, biaya sewa toko, dan 

biaya-biaya lainnya. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c.  Dapat membangun suatu hubungan dengan konsumen 

Melalui online marketing, maka perusahaan dapat berinteraksi secara 

langsung dengan konsumennya. Sehingga perusahaan dapat mengetahui 

feedback yang diberikan konsumen dari produk atau promosinya. 

d. Audience sizing 

Pemasar dapat mengetahui berapa banyak orang yang mengunjungi situsnya 

dan berapa banyak orang yang berhenti di tempat-tempat tertentu pada 

lokasi mereka serta berapa banyak orang yang datang kembali ke situs 

perusahaan. 

 

2. Pengertian Internet 

 Internet dalam penggunaannya pada kehidupan sehari-hari bukanlah suatu 

hal yang baru di masa kini, terutama bagi kalangan akademis ataupun kalangan 

penduduk di kota besar. Sedangkan untuk penggunaan Internet sebagai suatu 

media  pemasaran bisa dikatakan sebagai pendatang baru yang mempunyai 

prospek sangat baik karena perkembangannya yang sangat cepat. Perkembangan 

ini dimulai sekitar era tahun 90an. 

Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Network. Forrest 

(1999:16) mengungkapkan definisi Internet sebagai berikut  “The Internet is a 

global network of computers connected by a standard set of protocols known as 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Ptorocol), which allows 

computers to communicate with one another.” 

Maksud dari definisi tersebut adalah Internet merupakan jaringan komputer 

yang bersifat global yang dihubungkan oleh sebuah standar protokol komunikasi 
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yang biasa dikenal sebagai TCP/IP yang dapat menghubungkan satu komputer 

dengan komputer lainnya. 

Sedangkan menurut Szuprowich (1998:23) Internet didefinisikan sebagai 

berikut :“The internet is the public communications network that provides direct 

connectivity to anyone willing to pay the nominal monthly fee for local acces to 

an ISP (Internet Service Provider).” 

Maksudnya adalah internet merupakan jaringan komunikasi global yang 

menyediakan sambungan langsung kepada siapa saja yang mendaftar dan 

membayar biaya bulanan pada penydia jasa internet. 

Yao Tung (1996:2) juga menerangkan internet dengan menggunakan 

analogi sebuah kota elektronik yang sangat besar, dimana setiap penduduk 

memiliki alamat (internet address) yang dapat digunakan untuk berkiriman surat. 

Jika penduduk tersebut ingin berkeliling kota, cukup dengan menggunakan 

komputernya sebagai kendaraan. Jaringan jalannya bertumpu diatas sarana 

komunikasi, jalur lambatnya menggunakan modem dan saluran telepon, 

sedangkan jalur cepatnya menggunakan ISDN (Integrated Service Digital 

Network). 

 

3. Fasilitas dalam Internet 

Settles (1996:54) mengkualifikasikan beberapa fasilitas yang sering 

digunakan dalam Internet, khususnya untuk pemasaran melalui Internet. Internet 

memiliki peran ganda dalam bidang pemasaran, yaitu : 

a.   Untuk menyimpan informasi yang dapat diambil oleh pengguna. 
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Ada tiga tempat dimana perusahaan dapat menyimpan materi informasi yang 

bisa diakses oleh pengguna, yaitu : 

1) FTP (File Transfer Protocol site) 

Lokasi FTP dapat dijangkau oleh hampir semua orang yang mempunyai    

akses ke Internet. Pengguna dapat mengirimkan informasi dalam bentuk 

grafik maupun teks dalam junlah yang tidak terbatas. Kekurangan FTP 

adalah FTP tidak dapat membangun sebuah sistem menu yang 

memungkinkan orang yang datang ke lokasi dapat dengan mudah melihat 

infrmasi apa yang ada disana. Pengguna hanya dapat melihat tampilan data 

saat berada di FTP, mereka harus melakukan download terlebih dahulu 

untuk bisa membacanya. Lagipula perusahaan tidak dapat menciptakan 

promosi visual yang menarik untuk dapat menarik orang-orang untuk 

mencari informasi tertentu. Hal ini cenderung membuat berkurangnya 

peminat. Disebabkan kekurangan-kekurangan inilah perusahaan hanya 

bisa memainkan peran pasif dalam penggunaan FTP sebagai alat promosi. 

2) Gopher 

Gopher walaupun tidak begitu populer tapi sudah selangkah lebih maju 

dari FTP dalam efektifitas pemasaran dibandingkan dengan FTP. Lokasi 

Gopher ini mempunyai fungsi yang mirip dengan FTP tetapi mempunyai 

beberapa kelebihan lain seperti mempunyai menu yang jelas sehingga 

dapat mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Namun 

popularitas Gopher berkurang karena adanya lokasi WWW atau web yang 

dapat  melakukan semua yang dapat dilakukan Gopher, bahkan lebih baik. 
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3)  Lokasi World Wide Web 

World Wide Web yang lebih dikenal dengan singkatan www atau web 

sering juga disebut homepage merupakan lokasi yang paling unggul 

diantara lokasi-lokasi yang lainnya. Pengguna dengan menggunakan salah 

satu program browser dapat melihat dan mendengar gambar, videoklip, 

ataupun audioklip yang diperagakan oleh si pembuat homepage tersebut 

atau webmaster yang berasal dari perusahaan maupun individu. Web 

mempunyai banyak kelebihan disbanding dengan FTP atau Gopher, salah 

satunya adalah web menyediakan fasilitas multimedia (suara, musik), 

grafik, dan hypertext, seerta dapat mentransfer file. Dengan kelebihan 

yang dimiliki web inilah yang menjadikan web sebagai fasilitas di internet 

yang paling efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran ataupun 

promosi. 

b.  Untuk secara proaktif mengirimkan informasi kepada para pengguna. Dapat 

menggunakan berbagai fasilitas dalam internet sebagai berikut : 

1) Email 

Email atau surat elektronik berbentuk sama dengan surat biasa, hanya 

dalam surat elektronik proses pengiriminnya berbeda, yaitu melalui cara 

elektronik. Setiap pengguna email harus mempunyai nama email yang 

dapat diperoleh dengan cara membayar iuran kepada salah satu provider 

internet atau bisa juga didapat dengan gratis dengan mendaftar kepada 

perusahaan penyedia jasa email seperti yahoo.com, hotmail.com serta 

masih banyak lagi.  
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Alamat email ini memungkinkan para penggunanya dapat mengirimkan 

pesan ataupun data dan informasi melalui internet serta menerima hal yang 

sama dari orang lain. 

Sebagai alat pemasaran, email dapat digunakan oleh pihak perusahaan 

dengan mempunyai daftar email para konsumennya untuk mengirimkan 

informasi-informasi mengenai pembaharuan  produk ataupun berita 

lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. 

2) Mailing list 

Merupakan kumpulan pesan-pesan email yang berisi topik atau masalah 

tertentu. Pesan-pesan itu dikumpulkan pada suatu lokasi tertentu dalam 

internet, kemudian dikirimkan secara massal ke pengguna yang menjadi 

anggota dari daftar surat tersebut. Setiap pesan yang dikirimkan seseorang 

dapat dilihat dan akan mendapatkan respon dari anggota lainnya. Mailing 

list menjadi suatu cara pengguna internet untuk tetap mendapatkan topik 

yang lagi aktual yang sedang dibahas oleh pengguna internet lainnya. 

Dari sudut pandang pemasaran mailing list mempunyai dua manfaat, yaitu: 

· Mailing list dapat menyingkat waktu untuk berkomunikasi dengan 

orang-orang, misalnya jika mempunyai informasi yang berubah setiap 

hari (penentuan harga, penyediaan produk, hasil riset, dan sebagainya), 

dengan mailing list perubahan-perubahan tersebut dapat disiarkan 

segera mungkin sehingga orang dapat menerimanya dalam beberapa 

menit. Selain itu para anggota mailing list juga bisa mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan secara otomatis dalam mailbox mereka. 

Cara ini lebih mudah dan cepat daripada terus menerus mengakses ke 
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lokasi internet perusahaan. Perusahaan juga diuntungkan kaerna 

menjadi lebih proaktif dan mendistribusikan informasi dengan cara 

yang memperpendek siklus penjualan. 

· Perusahaan dapat memonitor apa yang sedang terjadi pada pasar. 

Perusahaan dapat berlangganan ke mailing list dengan mencantumkan 

nama perusahaan sehingga memungkinkan mengetahui pendapat 

anggota lainnya mengenai perusahaan dan juga tentang pesaingnya. 

Partisipasi secara aktif pada sebuah mailing list juga dapat 

memberikan informasi dan masukan-masukan yang berharga bagi 

perusahaan. 

3) Newsgroup  

Newsgroup merupakan kumpulan pesan-pesan email yang berkaitan 

dengan topic atau masalah tertentu. Tidak seperti mailing list, dimana 

penggunanya secara otomatis menerima semua pesan-pesan email yang 

dikirimkan melalui server, pengguna newsgroup memerlukan software 

khusus yang bernama newsreader untuk dapat membaca pesan-pesan 

newsgroup. Keberhasilan dalam pemanfaatan newsgroup ini  tentunya 

berasal dari perusahaan, yakni keaktifan dan penjelasan yang diberikan 

staf perusahaan dalam menjawab pesan-pesan yang ditinggalkan dalam 

newsgroup tersebut. 

 

Dari fasilitas-fasilitas internet diatas yang telah disebutkan, maka dengan 

kemampuan-kemampuan tersebut, memungkinkan pemasar untuk melakukan dan 
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merancang sarana pemasaran yang benar-benar interaktif bagi para konsumen. 

(Settles, 1996:64) 

4. Web sebagai channel yang efisien untuk promosi 

World Wide Web merupakan channel yang paling efisien untuk 

melakukan promosi melalui internet. World Wide Web pada awalnya 

dikembangkan oleh European Particle Physics Labrotary (CERN) pada tahun 

1989 (Hoffman dan Novak, 1995:2). World Wide Web atau yang biasa disebut 

dengan www atau web menurut Jill dan Ellsworth (1997:4) mempunyai definisi 

sebagai berikut : 

World Wide Web merupakan jaringan dokumen yang sangat besar yang saling 
dihubungkan satu sama lain ; satu set protokol yang mendefinisikan bagaimana 
sistem bekerja dan mentransfer data; dan sebuah software yang membuatnya 
bekerja dengan baik. Web menggunakan teknik hypertext dan multimedia yang 
membuat internet mudah digunakan, dijelajahi dan dikontribusikan. 

 

Web terdiri dari dua komponen dasar yaitu : 

· Server web : sebuah komputer dan software yang menyimpan dan 

mendistribusikan data ke komputere lainnya (yang meminta informasi 

melalui internet. 

· Browser web : software yang dijalankan pada komputer pemakai (client) 

yang meminta informasi dari server web dan menampilkannya sesuai 

dengan file data itu sendiri. 

 

Kemampuan dalam menjalankan fungsi dari marketing communication, 

yaitu untuk mengiformasikan konsumen, mengingatkan konsumen bahkan 

membujuk konsumen supaya tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan, 
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merupakan kelebihan web jika dilihat dari sisi marketing menurut Hoffman dan. 

Novak (1995:2). Web juga dapat diakses dalam setiap jenis Operating System 

Computer, seperti Macintosh, Windows, Unix, dan Linux. Sehingga tidak terbatas 

hanya untuk konsumen/pengakses yang menggunakan Windows saja. 

World Wide Web sering disamakan dengan istilah homepage. Sebenarnya 

kedua istilah ini memang mempunyai arti yang hampir sama. Homepage adalah 

merupakan halaman pertama yang ditawarkan oleh individu atau bisnis yang 

didalamnya terdapat daftar pilihan yang setiap pilihannya akan mengantar ke 

halaman lain (Jill dan Matthew, 1997:xxi). 

Karakteristik sebuah web yang efisien untuk melakukan pemasaran 

melalui internet mempunyai karakteristik menurut Jill dan Matthew (1997:208) 

adalah sebagai berikut : 

1) Alamat homepage atau URLnya mudah diingat. 

2) Menyediakan informasi mengenai produk baru perusahaan. 

3) Web tersebut mampu mengumpulkan informasi. Baik informasi tentang 

pengguna yang secara rutin dikumpulkan melalui surat, survey dan 

sebagainya, ataupun informasi mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan. 

4) Web tersebut memperkenalkan bisnis dan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

5) Menyediakan informasi harga produk. 

6) Web tersebut mempunyai nilai tambah sejati, bukan hanya sekedar tempat 

untuk memasarkan tetapi pengguna juga memperoleh informasi-informasi 
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atau layanan yang benar secara gratis berupa konsultasi atau dapat 

berkomunikasi langsung dengan staf perusahaan. 

7) Web tersebut mempunyai desain yang cantik, dalam arti memiliki 

keinteraktifan homepage melalui perpaduan desain, multimedia dan warna 

serta grafik. 

8) Web tersebut mempunyai bantuan navigasi yang jelas. Pengguna dapat 

menjelajah dengan mudah. Elemen-elemen navigasi (icon, anak panah, dan 

sebagainya) konsisten. 

9) Isinya selalu baru. Halaman baru ditambahkan dan halaman lama 

diperbaharui. 

10) Web tersebut dapat dengan baik dilihat dari berbagai browser. 

11) Keragaman informasi. Dalam arti isi atau informasi yang ditawaarkan harus 

menarik, sehingga menawarkan lebih banyak daripada yang dapat diserap 

oleh seorang pengunjung dalam satu kunjungan. 

 

5. Kelebihan penggunaan web sebagai media promosi 

Web sebagai media promosi mempunyai beberapa kelebihan 

(Szuuprowicz, 1998:64), yaitu : 

1) Web dapat menyediakan informasi produk dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada konsumen. 

2) Web dapat membuat persepsi atau citra perusahaannya sebagai perusahaan 

yang kompetitif dengan menyajikan kemajuan teknologi yang digunakan. 

3) Dengan menggunakan web sebagai media promosi dapat meningkatkan 

penjualan dan dapat meraih konsumen global lebih banyak. 
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4) Dapat meningkatkan customer service dengan menyediakan fasilitas-

fasilitas di dalam web seperti forum, tehnical support terhadap produk-

produk. 

5) Dapat menciptakan produk sesuai keinginan konsumen untuk memenuhi 

permintaan konsumen dengan cepat. 

6) Dapat membangun kegiatan E-commerce dalam menjalankan bisnis secara 

lebih ekonomis. 

Menurut Jill dan Matthew (1997:65) web telah menjadi peranti internet 

yang paling populer untuk pemasaran. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat lebih 

mudah untuk berupaya dalam memperoleh atau menarik pengunjung untuk 

mengunjungi homepage perusahaan dengan menggunakan berbagai fasilitas 

interaktif yang dimiliki web dan berupaya agar para pengunjung tersebut kembali 

ke homepage mereka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengunjung 

tergerak untuk kembali ke suatu homepage : 

1) Curiosity (rasa keingintahuan) 

Jika web perusahaan yang besar mempunyai banyak sesi online yang dapat 

dilihat, informasi dan kaitannya menuntun, tidak membingungkan 

pengunjung. Maka pengunjung akan merasakan berharganya URL tersebut 

sehingga akan kembali lagi untuk lebih mengeksplorasi web tersebut di lain 

waktu. 

2) Item turn over (selalu berganti) 

Paling tidak ada satu item yang sering berubah, bahkan setiap kali orang 

mengunjunginya. Item ini bisa berupa hal baru (what’s new), tetapi juga 
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bisa berupa sesuatu yang sderhana yang berubah setiap hari atau liputan 

berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

3) Indispensable tool (peranti atau sumebr daya yang dibutuhkan) 

Didalamnya terkandung kenyamanan sebagai sarana untuk mengkaitkan 

basis data, koleksi data internet, atau petunjuk web untuk mencari informasi 

dan data yang terkait untuk memudahkan pengguna ketika mengunjungi 

homepage. 

4) Unique event (peristiwa unik) 

Homepage dapat menyajikan sarana untuk menampilkan berbagai kontes, 

pemberian hadiah, konsultasi dengan seseorang ahli, dan sebagainya 

sehingga membuat pengunjung tertarik. 

5) Personalisasi  

Homepage perusahaan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga pengunjung 

dapat menyesuaikan apa yang mereka terima sesuai dengan kebutuhannya, 

sehingga membuat halaman homepage seolah homepage mereka sendiri. 
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BAB  III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

 A.  Sejarah Perusahaan 

Perusahaan Philips yang nantinya akan menjadi salah satu dari tiga 

perusahaan elektronik yang terbesar di dunia didirikan oleh pada 1891 oleh 

Gerard Philips dan Anton Philips di Eindhoven, Belanda. Pada awalnya 

perusahaan ini hanya memproduksi lampu dan produk-produk elektronik lainnya. 

Perusahaan berkonsentrasi pada pembuatan lampu yang berteknologi carbon-

filament dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Eropa pada  awal          

abad ke 19. 

Pemasaran perusahaan telah ada di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia 

Pertama dan di Belgia pada 1919, pada tahun 1920 perusahaan melihat 

kesuksesan jumlah penjualannya. Pada tahun ini juga Philips mulai mematenkan 

produk-produknya antara lain alat pendeteksi X-Ray dan penerima radio. Ini 

ditandai dengan dimulainya diversifikasi produk. Setelah mengenalkan tabung 

medis X-ray ditahun 1918, Philips kemudian terlibat di eksperimen mengenai 

teknologi televisi pada tahun 1925. Lalu Philips mulai memproduksi radio di 

tahun 1927 dan menjual satu juta unit pada tahun 1932. Pencukur elektronik 

Philps yang pertama diluncurkan pada tahun 1939, pada saat perusahaan 

mempekerjakan 42.000 karyawan di seluruh dunia dengan  jumlah penjualan 

sebesar 152 juta gulden. 

Sains dan teknologi berkembang dengan pesat pada tahun 1940-an dan 

1950-an, ini membuat Philips terus dan terus berinovasi dengan temuan-temuan 
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barunya. Pada tahun 1963, Philips memperkenalkan Compact Audio Cassette dan 

memproduksi sirkuitnya secara keseluruhan untuk pertama kalinya.  

Pada tahun 1970-an, badan riset Philips menemukan lampu hemat energi. 

Beberapa terobosan penting dilakukan di bidang pengepakan, penyimpanan, dan 

bentuk transmisi, suara dan data dimana badan riset Philips melakukan terobosan 

menghasilkan penemuan LaserVision Optical Disc, Compact Disc, dan sistem 

telekomunikasi optik. 

Philips menerbitkan PolyGram pada 1972, dan memperoleh Magnavox 

(1974) dan Signetics (1975) di Amerika Serikat. Akuisisi pada tahun 1980-an, 

termasuk bisnis televisi dari GTE Sylvani (1981), bisnis lampu Westinghouse 

(1983). Compact Disc diluncurkan pada tahun 1983, ditandai dengan 

diproduksinya TV set Philips yang ke seratus juta di tahun 1984 dan tigaratus juta 

cukur elektrik Philips di tahun 1995. 

Royal Philips Electronics merupakan salah satu dari perusahaan elektronik 

terbesar di dunia dan merupakan yang terbesar di Eropa dengan penjualan sebesar 

31,8 miliar Euro di tahun 2002. Philips menjadi pemimpin pasar dunia di produk 

televisi berwarna, penerangan, alat cukur listrik, alat diagnosa medis dan alat 

untuk memonitor pasien. Philips mempekerjakan 170.000 pekerja di lebih dari 60 

negara. Philips terdaftar di bursa saham-bursa saham dunia dengan kode PHG 

antara lain New York, London, Frankfurt, Amsterdam dan lain lain. Royal Philips 

Electronics memproduksi sekitar 60 produk, mulai dari peralatan elektronik 

sampai peralatan rumah tangga dan dari sistem keamanan sampai semikonduktor. 

Royal Philips Electronics merupakan pemimpin dalam teknologi digital untuk 

televisi, komunikasi wireless, dan produk optik sebaik teknologi semikonduktor 
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yang membuat semua ini dapat dilakukan. Royal Philips Electronics memproduksi 

lebih dari 2,4 miliar lampu pijar setiap tahunnya, dan 30 juta tube untuk televisi. 

Setiap harinya pabrik-pabrik Philips Electronics menghasilkan lebih dari 50 juta 

sirkuit elektronik. Sekitar 2.5 juta alat pemeriksa jantung menggunakan tenologi 

dari Phlips Electronics. Satu dari tujuh set televisi di dunia menggunakan Philips 

picture tube, dan 60 % dari semua telepon mengandung produk Philips. Sekitar  

30 % perkantoran di dunia menggunakan lampu Philips untuk meneranginya, juga 

sekitar 65 % lapangan udara di dunia, 55 % stadion sepakbola, dan 30 % rumah 

sakit di dunia menggunakan lampu dari Philips. 

Kekuatan operasi global dari Philips dapat dilihat dari kedudukannya 

sebagai pemimpin pasar, seperti yang ada di bawah ini : 

Tabel 3.1. 
Kedudukan Philips Electronics Dalam Pasar Dunia 

 
  World  Europe  
Lighting 1 1 
Consumer Electronics (audio/video) 3 2 
Monitors (units) 3 2 
Shavers 1 1 
Steam irons  2 1 
Semiconductors  11 4 
Color picture tubes 2 1 
Optical CD-R/RW drives and modules 1 1 
Large LCD displays 1 1 
Mobile LCD displays 1 1 
Medical imaging equipment 3 2 
Dental care (electric toothbrushes) 2 2 

   Sumber : WWW.Philips .com 

Saat ini Philips merupakan pemimpin dari revolusi digital yang 

memperkenalkan produk-produk baru untuk membantu kehidupan manusia 

menuju milenium baru. 
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B.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam rangka mencapai tujuannya setiap perusahaan akan sangat 

bergantung pada profesionalisme pemisahan fungsi-fungsi dan pembagian tugas 

secara baik, guna menunjang kelancaran operasi perusahaan tersebut. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan suatu struktur 

organisasi yang digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan organisasi yang memerlukan adanya 

pembagian kerja, penentuan posisi, penempatan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang jelas sehingga dapat tercapai kerjasama yang baik dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka akan 

memudahkan koordinasi, integrasi, dan peningkatan efisiensi kerja dari bagian-

bagian yang ada dalam suatu perusahaan. 
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STRUKTUR ORGANISASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Royal Philips Electronics 

  

Pada perusahaan perusahaan Royal Philips Electronics, jabatan pimpinan 

utama dipimpin oleh seorang President dan CEO yang saat ini dipegang oleh 

Gerard Kleisterlee, dimana CEO ini mempunyai tanggung jawab penuh atas 

seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan. Berikut ini penjelasan dari struktur 

organisasi dari Royal Philips Electronics. 
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1. Board of Management 

Royal Philips Electronics diatur oleh Board of Management, yang juga 

menentukan dewan direksi dan strategi jangka panjang yang dilakukan Royal 

Philips Electronics secara keseluruhan. 

Adapun susunan dari Board of  Management adalah sebagai berikut : 

· President and chief executive officer of Royal Philips Electronics, 

chairman of the Board of Management,  Gerard Kleisterlee 

· Executive vice president of Royal Philips Electronics, chief financial 

officer, and vice chairman of the Board of Management, Jan Hommen 

· Executive vice president of Royal Philips Electronics, member of the 

Board of Management, Arthur van der Poel 

· Executive vice president of Royal Philips Electronics, member of the 

Board of Management, Gottfried Dutiné 

· Executive vice president of Royal Philips Electronics, chief technology 

officer, member of the Board of Management, Ad Huijser 

 

2. Group Management Committee 

Group Management Committee terdiri dari anggota Board of Management, 

chairman dari berbagai divisi produk dan beberapa pejabat penting lainnya. Group 

Management Committee merupakan badan penasihat tertinggi yang menjamin 

isu-isu yang berputar di Philips Electronics. 

Group Management Committee terdiri dari : 

· Senior vice president Royal Philips Electronics,CEO Philips Domestic 

Appliances and Personal Care, Ad Veenhof 
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· Senior vice president Royal Philips Electronics, Corporate Strategy, and 

Regions and Countries, Jan Oosterveld 

· Senior vice president Royal Philips Electronics, chief legal officer,       

Arie Westerlaken 

· Senior vice president Royal Philips Electronics, Human Resources 

Management, Tjerk Hooghiemstra 

· Senior vice president Royal Philips Electronics, CEO Philips 

Semiconductor, Scott McGregor 

· Senior vice president Royal Philips Electronics, CEO Philips Lighting, 

David Hamill 

· Senior vice president Royal Philips Electronics, CEO Philips Medical 

Systems, Jouko Karvinen 

· Senior vice president Royal Philips Electronics, chief marketing officer, 

Andrea Ragnetti 

3. Supervisory Board 

Supervisory Board memonitor secara keseluruhan bisnis yang dijalankan 

oleh Philips Group, memberi masukan bagi Board of Management dan 

mengawasi  berbagai kebijakannya. 

Dewan ini terdiri dari : 

· Chairman   : L.C. van Wachem 

· Vice-Chairman and Secretary : W. de Kleuver 
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· Member    : L. Schweitzer 

  Sir Richard Greenbury 

  J-M. Hessels 

  Prof. K.A.L.M. van Miert 

 

4. Divisions 

Royal Philips Electronics terbagi dalam 5 divisi, yaitu consumer 

electronics, domestic appliances & personal care, lighting, medical 

systems, semikonductors. Masing-masing divisi dipimpin oleh seorang 

chief executive producer (CEO)  yang juga merupakan anggota dari 

Group Management Committee.  

· Consumer Electronics dipimpin oleh Joe Beyers 

· Domestic Appliances Product & Personal Care dipimpin oleh Ad 

Veenhof 

· Lighting dipimpin oleh David Hamill 

· Medical Support Systems dipimpin oleh Jouko Karvinen 

· Semiconductor dipimpin oleh Scott McGregor 

 

C. Ruang Lingkup Usaha 

Philips Electronics merupakan suatu perusahaan multinasional yang 

merupakan salah satu yang terbesar di dunia.  Di rumah, kantor, bandara udara, 

atau di jalan sekalipun sulit sekali membayangkan suatu temapat tanpa 

menggunakan suatu produk dari Philips. Sebagian dari produk tersebut memakai 

semikonduktor dari Philips untuk rancangannya, sedangkan yang lainnya 
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memakai teknologi Philips seutuhnya seperti lampu, televisi, monitor komputer 

atau malah CD drives dari Philips. Lima dari sepuluh produsen Personal 

Computer menjual monitor yang diproduksi oleh Philips. Philips menginginkan 

konsumennya dapat menjalani hidup dengan lebih baik dengan menggunakan 

produk-produk dari Philips. Mari kita telaah lagi masing-masing divisi yang ada 

di Royal Philips Electronics. 

 

1.  Consumer Electronics 

Salah satu perusahaan pabrikan televisi berwarna yang diakui 

pengalamannya dalam penemuan-penemuan teknologi baru. Philips merupakan 

pionir dalam pengembangan dan pengenalan kepada pasar untuk model televisi 

layar lebar dan televisi layar datar. Divisi ini juga memproduksi Optical Disc 

termasuk DVD recorders dan  Super Audio CD; sistem televisi digital dan alat 

untuk hubungan internet. Philips juga bekerjasama dengan produsen  personal 

communication setempat seperti handphone dan Digital Enhanced Cordless 

Telephone (DECT) sama seperti kerjasama Philips dengan produsen personal 

komputer yang berupa DVD+RW data drives, PC cameras dan proyektor LCD. 

Kerjasama dengan pemimpin pasar di bidang yang lain membuat Philips 

tumbuh semakin cepat untuk menyediakan produk dan jasa. Kerjasama yang telah 

dirintis antara lain dengan produsen alat-alat olahraga Nike, yang merupakan 

pemimpin pasar dalam alat-alat olahraga, selain itu Philips juga bekerjasama 

dengan AOL (America Online). 

 

2.  Domestic Appliances Product and Personal Care 
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Di Philips, divisi Domestic Appliances Product and Personal Care (DAP) 

bertanggungjawab terhadap banyak produk untuk membantu konsumennya 

menyiapkan makanan dan minuman yang sehat, menjaga rumah dan pakaiannya, 

dan meningkatkan kcantikan alami. Dengan kata lain, produk yang meningkatkan 

kualitas hidup konsumennya yaitu produk yang kita gunakan setiap hari, seperti 

alat-alat dapur, setrika dan vacuum cleaner sampai alat pencukur, sikat gigi 

elektrik, produk perawatan kecantikan dan alat-alat kesehatan dan fitness. 

Philips DAP terdiri dari empat macam unit bisnis, yaitu : 

· Shaving & Grooming ( pencukur kumis dan rambut elektronik) 

· Body Beauty & Health ( produk perawatan tubuh ) 

· Food & Beverages ( kitchen appliances) 

· Home Environment Care ( seterika dan vacuum cleaner) 

Philips dikenal dengan inovasi-inovasinya yang telah mengubah hidup 

konsumennya di dunia. Macam-macam inovasi seperti Quadra Action, Cool Skin, 

Cellsse, Satin Ice, dan Bright Light Energy telah membuktikan hal tersebut. Maka 

bukan hal baru jika alat cukur elektrik telah menjadi pemimpin pasar dan 

memegang posisi atas dalam pasar regional. Produk-produk yang telah dihasilkan 

DAP telah memenangi lebih dari 47 penghargaan dalam 6 tahun terakhir. 

Divisi ini memproduksi lebih dari 600 produk yang sekarang sedang beredar 

di pasaran, termasuk di dalamnya produk Home & Body seperti Limited Edition 

Cool Skin, hairdryer dan produk kecantikan Bodyvital and Visapure, juga produk 

alat-alat dapur, yaitu Essence, Cucina, Comfort dan Metals. 

 

3.  Lighting 
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Produk dari divisi ini dapat ditemukan di seluruh dunia, tidak hanya di 

dalam rumah saja, tapi juga di berbagai tempat lainnya, 30 % perkantoran, 65 % 

bandara udara di dunia, 30 % rumah sakit, 35 % mobil, dan 55 % dari stadion 

sepakbola di dunia ( tujuh dari sepuluh stadion sepakbola World Cup 2002) 

memakai Philips sebagai penerangan. 

Produk-produknya meliputi lampu pijar dan lampu halogen, lampu neon 

padat maupun normal, high intensity gas discharge dan lampu spesial, lampu 

elektronik dan lampu untuk otomotif. 

Produksi lampu dari Philips banyak melakukan terobosan-terobosan, 

contohnya dalam beberapa tahun terakhir ini : 

· Philips menawarkan lampu halogen yang lebih putih dan  tiga kali lebih 

tahan dari pada lampu pijar biasa. Ditambah lagi dengan keuntungan 2 

tahun garansi. 

· Lampu VisionPlus meningkatkan keamanan jalan dengan 50 % lebih 

terang dari lampu elektromagnetik. 

· Baru saja mengeluarkan lampu elektronik e-Kyoto dengan berat 58 % 

lebih ringan dan 20 % lebih irit dibandingkan dengan lampu elektronik 

biasa. 

Philips lighting mempekerjakan sekitar 48.000 pekerja di seluruh dunia, 

dengan pabrik di 16 negara di dunia, antara lain adalah Belanda, Jerman, Amerika 

Serikat, Brazil, Indonesia, Spanyol, dll. 

 

4.  Medical Support Systems 
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Misi Philips adalah untuk menjadi perusahaan utama di dunia dalam bidang 

kesehatan. Saat ini Philips masih merupakan perusahaan kedua terbesar dalam 

peralatan diagnosa kedokteran. Penemuan yang baru termasuk x-ray, ultrasound, 

magnetic resonance, alat tomografi, nuclear medicine, positron emission 

tomography, patient monitoring, dan lain sebagainya. 

Divisi Philips Medical System saat ini diperkirakan mempunyai nilai 

penjualan sebesar 6,5 miliar Euro dan mempekerjakan kurang lebih 22.000 orang 

di lebih dari 60 negara. Perusahaan terus melakukan teribosan-terobosan dalam 

bidang teknologi dan servis terhadap konsumennya. Untuk  itu Philips melakukan 

kerjasama dengan rumah sakit dan perusahaan lain. 

 

5.  Semiconductor   

Philips Semiconductor bemarkas di Eindhoven, Belanda, mempekerjakan 

lebih dari 32.000 karyawan di lebih dari 50 negara. Dengan penjualan sekitar    

4,3 miliar Dollar di tahun 2002. Philips Semiconductor  mempunyai 18 pabrik, 30 

design centers, 4 laboratorium dan lebih dari 100 kantor perwakilan. Pabrikan 

untuk semiconductor ini terdapat di Amerika, timur jauh, dan Eropa. 

Philips Semiconductor menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk 

menyediakan alat maupun sirkuit-sirkuit untuk menunjang produk dari perusahaan 

lain. Contohnya Philips menawarkan teknologi tanpa kabel seperti 802.11, Zigbee 

dan Bluetooth. Bukan itu saja, tapi Philips juga menyediakan teknologi dengan 

kabel. Philips Semiconductor juga  melakukan terobosan dalam menemukan 

teknologi display digital yang antara lain adalah flat-screen LCD monitor dan 

televisi dengan layar lebar. 
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D. Logo dan Tujuan Perusahaan  

Perusahaan Philips Electronics mempunyai logo seperti berikut : 

 

Gambar 3.2. Logo perusahaan Philips 

 

Arti dari logo tersebut adalah : 

Philips                         = Anton and Gerard Philip (kakak beradik yang mendirikan                           

perusahaan) 

Blue colour                  =  Good management 

TTTT                           =  Technology, Teamwork, Training, To light up the world 

Radio wave symbol = radio merupakan produk yang dihasilkan perusahaan 

pertama kali  

Lingkaran                    = merupakan simbol dari dunia. Produk Philips digunakan 

oleh manusia di seluruh dunia. 

Perisai                           = merupakan simbol dari kualitas produk Philips 
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Tujuan dari Philips Electronics adalah : 

a. Melayani masyarakat dengan servis dan produk. 

b. Tujuan jangka panjang lebih penting dibandingkan dengan keuntungan 

maksimal jangka pendek. Keselamatan karyawan, investor dan supplier 

hanya dapat dicapai jika Philips menunjukkan keuntungan dari tahun ke 

tahun. 

c. Berusaha untuk memenuhi kepentingan dari karyawan Philips, investor, 

supplier dan konsumen. 

d. Meningkatkan kepuasan dan pertumbuhan pribadi karyawan dengan : 

· Menyediakan informasi dua arah di semua level. 

· Memungkinkan karyawan berbuat yang terbaik dengan bakat dan 

kemampuannya, dan membantu karyawan mengembangkan 

kemampuan dan karakter mereka. 

· Membangun suatu organisasi dan pekerjaan yang dapat mengajak 

karyawan untuk bertanggungjawab dan membuat suatu keputusan di 

semua level dimana hal itu bisa diterapkan. 

e. Menyediakan lingkungan yang memadai untuk menarik dan memelihara 

servis di tingkat yang tinggi. 

f. Untuk mengkontribusi pembangunan ekonomi dan sosial di negara 

dimana Philips beroperasi. 

 

Slogan Philips Electronics “Let’s Make Things Better” bukanlah hanya 

sebuah  slogan, tetapi untuk memberitahukan pada dunia keberadaan dari Philips 

itu sendiri. Mudah dimengerti, diingat dan mengekspresikan apa yang Philips 
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inginkan bagi semua konsumennya. Slogan ini mendeklarasikan aspirasi Philips 

untuk membuat segalanya lebih baik. Pada suatu tingkatan, “Let’s Make Things 

Better” berarti  menginginkan produk, sistem, dan servis yang lebih baik. Semua 

perusahaan yang sukses mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk 

mereka. Lebih dari semua itu, di Philips hal itu merupakan suatu kebutuhan, 

keinginan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Philips mengerti 

konsumennya dan teknologi serta bagaimana menggabungkan keduanya. Philips 

sudah tidak membuat hal dengan mudah tetapi Philips membuat segalanya lebih 

baik. 
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BAB   IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Perusahaan Philips Electronics melakukan promosi melalui internet dengan 

menggunakan tiga fasilitas utama yang sering dipakai oleh para pengguna internet 

dalam melakukan “surving” internet. Adapun tiga fasilitas utama tersebut adalah 

homepage/ World Wide Web, Email, dan Newsgroup. Pada nantinya akan 

diketahui bagaimana pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan oleh 

Philips Electronics dan efektivitasnya menurut konsumen. 

 

A. Mengenai pelaksanaan promosi online 

Dalam bagian ini dibahas mengenai : 

1. Kemudahan navigasi dalam homepage perusahaan Philips Electronics 

Kemudahan navigasi dalam homepage perusahaan Philips Electronics dapat 

menggunakan menu search yang dapat memudahkan pengakses untuk menelusuri 

homepage dan menemukan yang diinginkan oleh pengakses. Dalam homepage 

Philips Electronics juga terdapat halaman sitemap yang berisi informasi tentang 

isi keseluruhan dari homepage perusahaan. Juga terdapat icon-icon yang dapat 

langsung menghubungkan pengakses menuju halaman yang akan dilihat. Jika 

navigasi halaman dari homepage tersebut mudah maka pengakses tidak akan 

merasa bingung atau tersesat dalam homepage Philips. 

Homepage Philips merupakan homepage yang cukup rumit dan mempunyai 

banyak menu. Oleh karena itu Philips meyediakan berbagai fasilitas kemudahan 

yang telah disebutkan diatas, sehingga jika konsumen ingin mencari informasi 
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yang spesifik seperti jenis produk, harga produk maupun hal-hal mengenai 

perusahaan, konsumen tidak perlu repot harus ke bagian menu lain untuk 

mengakses informasi tersebut. Konsumen dapat langsung diarahkan menuju menu 

yang diinginkan melalui bantuan search engine, maupun site map. 

Dengan adanya berbagai fasilitas kemudahan dalam menavigasi homepage 

yang disediakan Philips ini, dapat mendorong faktor kesukaan bagi konsumen 

atau pengakses yang mengunjungi homepage Philps. Hal ini dikarenakan 

konsumen merasa dipermudah sehingga merasa senang untuk mengunjungi 

homepage perusahaan Philips. 

Hal ini didukung dengan adanya tanggapan konsumen yang mengatakan 

bahwa navigasi homepage perusahaan Philips adalah mudah. 

Tabel 4.1 

Tabel penilaian responden mengenai navigasi homepage perusahaan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat  
menyulitkan 

    33x1
=33 

52x2= 
104 

15x3= 
45 

Sangat 
mudah 

182 

Sumber :Kuesioner 

Dari hasil diatas dapat dilihat penilaian dalam indikator ini memperoleh nilai 

182. Nilai ini termasuk kategori nilai tinggi, yang berarti perusahaan cukup 

berhasil dalam membuat navigasi yang mudah dalam homepagenya, sehingga 

konsumen merasa nyaman dan mendapat kemudahan dalam mengakses informasi 

yang diperlukannya. Maka dapat dikatakan bahwa Philips telah melaksanakan 

dengan baik pada bagian kemudahan navigasi dalam homepage perusahaannya. 

2. Desain dan keinteraktifan homepage perusahaan 

Homepage Philips di desain untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. 

Desainnya tidak terlalu kompleks namun tetap mengandung banyak isi dan tentu 
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saja menarik. Diharapkan desain homepage mampu memuaskan segala aspek 

yang diinginkan oleh penggunanya maupun konsumen perusahaan, hal ini dapat 

dilihat melalui respon konsumen terhadap desain dan keinteraktifan homepage 

perusahaan dibawah ini : 

Tabel 4.2. 

Tabel penilaian responden mengenai desain dan keinteraktifan homepage 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Tidak 
menarik sama 
sekali 

    12x1=
12 

46x2=
92 

42x3=
126 

Sangat 
menarik 

230 

Sumber: kuesioner 

 Dari perhitungan skala semantic diatas dapat dilihat evaluasi dari indikator 

desain dan keinteraktifan homepage perusahaan menghasilkan nilai 230, dimana 

nilai ini dikategorikan kedalam nilai sangat tinggi, berarti apa yang dilakukan 

Philips terhadap desain homepagenya adalah sangat baik. Dan ini dapat memicu 

respons liking atau menyukai pada konsumen terhadap homepage perusahaan. 

3. Frekuensi perubahan homepage perusahaan 

Frekuensi perubahan homepage perusahaan Philips dapat terlihat dalam 

menu news center. Dimana melalui menu news center ini dapat dilihat kegiatan-

kegiatan perusahaan yang baru, juga apa yang sedang terjadi pada perusahaan. 

Artikel yang terdapat dalam menu ini selalu bertambah dan diperbaharui sesuai 

dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Philips. 

Walaupun perubahan tetap dilakukan oleh perusahaan namun perubahan 

tersebut tidak mempunyai frekuensi yang tetap sehingga konsumen tidak 

mengetahui jadwal perubahan yang terjadi. Perubahan atau tambahan informasi 

dalam homepage Philips selain pada menu news center juga biasa terjadi pada 
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tampilan utama homepage yang umumnya mengangkat tema peluncuran suatu 

produk baru dari Philips, juga kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan 

perusahaan. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terdapat dalam homepage 

Philips, walaupun tidak secara teratur dapat membuat konsumen pengguna tidak 

merasa bosan dengan tampilan yang ada. Hal ini didukung dari data yang telah 

dikumpulkan dari responden yang terangkum dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3. 

Tabel penilaian rseponden mengenai perubahan homepage perusahaan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Tidak 
pernah sama 
sekali 

   49x0
=0 

22x1=
22 

12x2=
24 

17x3=
51 

Sangat 
sering 

97 

Sumber : kuesioner 

Bila dilihat dari penilaian yang diberikan oleh responden diatas yang 

berjumlah 97, maka untuk indikator ini perusahaan dapat dinilai cukup baik. 

Perusahaan walaupun sudah melakukan perubahan (update) dalam homepagenya 

namun masih tidak terlalu sering. 

4. Informasi mengenai produk baru yang ditawarkan Philips Electronics 

dalam homepagenya. 

Informasi mengenai produk baru yang ditawarkan Philips pada 

homepagenya diinformasikan dengan sangat jelas. Secara berkala Philips 

mengeluarkan buletin melalui mailing list maupun press release pada segmen 

news center. Melalui kedua sarana inilah Philips mempublikasikan produk 

barunya yang dideskripsikan dengan cukup lengkap pada websitenya. Selain itu, 

pada tampilan halaman utama website Philips biasanya diisi dengan informasi 
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produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga pengunjung dapat 

dengan mudah mengakses informasi tersebut. 

Informasi mengenai peluncuran produk baru perusahaan juga menimbulkan 

kesadaran konsumen terhadap produk tersebut. Jika konsumen mengetahui 

keberadaan dari produk tersebut, maka konsumen akan berusaha untuk mencari 

informasi secara lebih lengkap. 

Dalam penyediaan informasi mengenai produk baru, Philips dapat 

menjelaskan dengan baik sehingga konsumen dapat mengetahui dan mempunyai 

pengetahuan tentang produk baru yang ditawarkan tersebut. Hal ini ditunjang oleh 

tanggapan konsumen yang diisi melalui kuesioner yang disebarkan, sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4. 

Tabel penilaian responden mengenai informasi produk baru  

dalam homepage 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat tidak 
jelas 

  1x-1= 
-1 

 21x1=
21 

61x2=
122 

17x3=
51 

Sangat 
jelas 

193 

Sumber : kuesioner 

 

Dari tabel skala semantic diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan evaluasi 

penilaian indikator mengenai informasi produk baru yang ditawarkan perusahaan 

Philips berjumlah 193. Nilai ini dikategorikan dalam nilai tinggi. Berarti Philips 

telah melaksanakan dengan baik dalam membangkitkan kesadaran konsumen 

untuk mengetahui keberadaan produk baru yang diluncurkan oleh Philips. 

5. Informasi teknis mengenai produk yang ditawarkan perusahaan 
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Informasi teknis mengenai semua produk yang ditawarkan perusahaan 

Philps dimuat dalam menu “consumer products” dan “professional products”. 

Menu ini berisi informasi-informasi tentang berbagai produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Informasi-informasi tersebut disajikan secara lengkap berupa 

informasi kualitas, harga, kemampuan produk tersebut seta dimana konsumen 

dapat membelinya, sehingga bagi para konsumen yang ingin mengetahui 

informasi-informasi mengenai produk Philips dapat mengakses internet dan 

melihat sendiri informasi tersebut. 

Philips mengkategorikan produknya menjadi 2 bagian, yaitu : consumer 

products dan professional products. Untuk consumer products berisi : automotive, 

communications, electronics, lighting, home & body. Sedangkan untuk 

professional products berisi produk-produk sebagai beikut : lighting, medical 

systems, semiconductors, other professional products. Dimana dari tiap-tiap 

kategori tersebut Philips mengeluarkan berbagai jenis produk. 

Philips telah melakukan dengan baik dalam menjelaskan mengenai produk 

yang mereka tawarkan, hal ini dapat dilihat bahwa konsumen ternyata mengerti 

mengenai produk yang  ditawarkan oleh Philips melalui informasi tersebut, dan 

bagi konsumen yang menemui kesulitan dalam menggunakan produk Philips 

dapat meminta bantuan melalui menu “contact us” yang tersedia dalam homepage 

perusahaan. 

Dengan penjelasan yang baik tang telah delakukan perusahaan Philips maka 

konsumen menjadi mengerti kelebihan produk yang ditawarkan Philips 

dibandingkan dengan merk lainnya. Jika konsumen mempunyai pengetahuan yang 

baik terhadap suatu produk, maka konsumen akan mengerti secara baik kegunaan 
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dari produk tersebut. Sehingga dapat menimbulkan niat untuk membeli produk 

tersebut. 

Hal ini didukung dengan adanya pernyataan konsumen terhadap penjelasan 

secara teknis mengenai produk Philips yang diberikan responden melalui tabel 

skala semantic. 

Tabel 4.5. 

Tabel penilaian reseponden mengenai penjelasan secara teknis  

produk yang ditawarkan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat tidak 
jelas 

    18x1=
18 

34x2=
68 

48x3=
144 

Sangat 
jelas 

230 

Sumber : kuesioner 

 

Dengan melihat nilai yang dihasilkan dalam tabel skala semantic untuk 

perhitungan evaluasi terhadap indikator mengenai penjelasan secara teknis 

produk-produk yang ditawarkan, menghasilkan nilai 230. Nilai ini dikategorikan 

dalam nilai sangat tinggi. Ini berarti perusahaan Philips Electronics telah 

melakukan dengan sangat baik mengenai penjelasan terhadap produk-produknya. 

6. Informasi mengenai harga produk yang ditawarkan perusahaan 

Informasi mengenai harga produk dalam homepage Philips terangkum 

dalam penjelasan mengenai produk. Konsumen hanya perlu menuju ke halaman 

produk yang dituju kemudian akan terlihat harga produk tersebut. 

Penjelasan secara terperinci mengenai harga setiap produk akan 

menambahkan pengetahuan konsumen terhadap produk itu sendiri, sehingga 

konsumen dapat membandingkannya dengan produk sejenis merk lain. Karen 
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itulah penjelasan harga produk itu sangat penting karena akan memicu timbulnya 

niat membeli pada konsumen. 

Perusahaan Philips telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini didukung 

dengan hasil tanggapan responden yang menyatakan bahwa informasi daftar harga 

yang diberikan Philips adalah baik, memperkuat analisa yang telah diberikan 

sebelumnya. 

Tabel 4.6. 

Tabel penilaian responden mengenai penjelasan harga  

produk yang ditawarkan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat tidak 
jelas 

   4x0=
0 

56x1=
56 

19x2=
38 

21x3=
63 

Sangat 
jelas 

157 

Sumber : kuesioner 

 

Dengan melihat hasil perhitungan evaluasi terhadap indikator mengenai 

penjelasan harga-harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan Philips, yang 

berjumlah 157. Nilai ini dikategorikan kedalam nilai tinggi. Berdasarkan nilai 

yang diperoleh tersebut, Philips dinilai baik dalam melakukan penjelasan 

mengenai harga produknya kepada konsumen. 

7. Kesempatan untuk berkonsultasi dengan staf perusahaan melalui 

homepage 

Kesempatan untuk berkomunikasi dengan staf perusahaan didalam 

homepage perusahaan Philips terdapat dalam menu “contact us”. Menu ini 

menyediakan berbagai fasilitas bagi para pengakses atau konsumen yang ingin 

berkomunikasi dengan staf perusahaan melalui homepage. Fasilitas-fasilitas ini 

berupa penggunaan email, adanya forum diskusi, dan lainnya. 
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Sarana ini menambah keyakinan konsumen terhadap produk Philips ataupun 

perusahaan Philips itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan konsumen 

yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi 

secara langsung dengan staf perusahaan melalui homepage. Melalui tabel skala 

semantic dapat dilihat tanggapan responden yang mengatakan bahwa mereka 

mendapatkan kesempatan yang mudah untuk melakukan konsultasi dengan staf 

perusahaan. Pengevaluasian pernyataan konsumen tersebut dinyatakan dalam 

perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.7. 

Tabel penilaian responden mengenai kesempatan untuk berkonsultasi 

dengan staf perusahaan melalui homepage 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat 
menyulitkan 

    24x1=
24 

66x2=
132 

10x3=
30 

Sangat 
mudah 

186 

Sumber : kuesioner 

 

Nilai yang diperoleh dari perhitungan skala semantic diatas berjumlah 186, 

dimana nilai ini dikategorikan dalam nilai tinggi. Maka dapat dikatakan 

perusahaan Philips berhasil melaksanakan dengan baik dalam indikator ini. 

8. Berita mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan. 

Profile dan kegiatan perusahaan dimuat dalam homepage perusahaan Philips 

pada menu “News Center” dan “Profile”. News Center ini berisi berita-berita 

mengenai kegiatan dan kejadian di perusahaan Philips, seperti misalnya kegiatan 

promosi berhadiah yang dilakukan Philips sampai pengangkatan CEO atau dewan 

direksi di Philips. 
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Selain itu didalam homepage perusahaan juga menyediakan menu “Profile”, 

yaitu informasi-informasi tentang sejarah dan latar belakang perusahaan, cabang-

cabang perusahaan, profile pemegang jabatan di dalam perusahaan beserta contact 

lict mereka, Philips laboratorium dan berbagai macam informasi mengenai 

perusahaan. 

Jika melihat pelaksanaan yang dilakukan Philips, dapat dikatakan Philips 

telah melakukannya dengan baik, karena Philips menyediakan fasilitas untuk 

dapat melihat dan mengunjungi berbagai cabang perusahaan di berbagai negara, 

sehingga kegiatan-kegiatan yang tercakup diberbagai negara tersebut dapat 

dengan mudah diakses oleh para konsumen. Hal ini didukung dengan tanggapan 

responden yang menyatakan bahwa berita kegiatan perusahaan adalah jelas. 

Tabel 4.8. 

Tabel penilaian responden mengenai berita kegiatan perusahaan  

didalam homepage 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat tidak 
jelas 

   26x0
=0 

31x1=
31 

29x2=
58 

14x3=
42 

Sangat 
jelas  

131 

Sumber : kuesioner 

 

Jika dilihat dari tabel skala semantic diatas, perhitungan respon konsumen 

untuk pengevaluasian responden yang dihasilkan adalah 131, dan dapat 

dimasukkan kedalam kategori baik. Dari hasil yang diperoleh ini dapat dilihat 

perusahaan Philips memperhatikan bahwa dengan menyampaikan informasi 

mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dengan baik kepada konsumen, maka 
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akan memicu respon kognitif, baik kesadaran maupun pengetahuan konsumen 

mengenai perusahaan dan produk Philips. 

9. Penjelasan yang diberikan atas pertanyaan yang diajukan kepada 

perusahaan melalui homepage 

Penjelasan yang dilakukan staf perusahaan Philips terhadap pertanyaan yang 

diajukan cukup baik. Philips memperhatikan kebutuhan konsumennya terhadap 

informasi yang ingin diketahuinya, karena dari penjelasan ini akan berpengaruh 

terhadap keyakinan konsumen atas produk-produk Philips ataupun perusahaan 

Philips sendiri. 

Hal ini didukung didukung dengan pernyataan konsumen terhadap 

penjelasan staf perusahaan melalui tabel skala semantic berikut ini : 

Tabel 4.9. 

Tabel penilaian responden mengenai penjelasan yang diberikan staf 

perusahaan atas pertanyaan yang diajukan melalui homepage 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat tidak 
jelas 

    20x1=
20 

52x2=
104 

28x3=
84 

Sangat 
jelas  

208 

Sunber : kuesioner 

 

Nilai yang didapat untuk pengevaluasian indikator diatas berjumlah 208. 

Nilai tersebut dikategorikan dalam nilai yang tinggi, yang berarti baik dan 

konsumen mengerti akan penjelasan yang diberikan oleh staf perusahaan. Dengan 

demikian telah dibuktikan bahwa Philips dapat memberi keyakinan kepada 

konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkannya. 

 

B. Mengenai efektifitas dari promosi online perusahaan 
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Dalam bagian ini akan diketahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap 

website dari perusahaan Philips Electronics, yang nantinya juga dapat diketahui 

apakah promosi online yang dilakukan oleh perusahaan berhasil atau tidak. Dalam 

bagian ini akan dibahas : 

1. Kecepatan pelayanan pemberian informasi melalui email 

Kecepatan pelayanan melalui email adalah salah satu faktor penting yang 

harus diperhatikan perusahaan. Dengan kecepatan dalam pemberian informasi 

kepada konsumen yang cukup baik, maka pengakses akan tertarik untuk 

mengetahui tentang produk perusahaan atau tentang perusahaan itu sendiri. 

Dengan pemberian informasi dan pelayanan melalui email secara cepat tersebut 

konsumen dapat mengetahui apa yang terjadi pada perusahaan, mengenai 

peluncuran produk baru, ataupun penawaran istimewa lainnya. 

Pelayanan pemberian email yang cukup cepat akan memicu kesadaran 

konsumen terhadap produk dan perusahaan tersebut.  

Pendapat responden mengenai indikator pelayanan informasi yang diberikan 

melalui email oleh staf perusahaan adalah sebagari beikut  

Tabel 4.10. 

Tabel penilaian responden mengenai kecepatan pelayanan pemberian 

informasi melalui email 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat 
lambat 

 3x-2 
=-2 

17x-1 
=-17 

9x0 
=0 

42x1
=42 

29x2=
58 

 Sangat 
cepat 

77 

Sumber : kuesioner 

 

Setelah melihat nilai yang dihasilkan dari tabel skala semantic diatas, nilai 

yang dihasilkan adalah 77. Walaupun nilai tersebut dikategorikan sebagai nilai 
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cukup tinggi, namun masih mendekati sedang. Maka dapat dikatakan  pelayanan 

pemberian informasi melalui email yang diberikan staf perusahaan Philips adalah 

cukup baik. 

 

2. Pemberitahuan secara berkala mengenai produk baru 

Pemberitahuan secara berkala mengenai informasi produk baru adalah faktor 

yang sangat penting untuk menarik konsumen untuk mengunjungi website 

perusahaan. Pemberitahuan dilakukan melalui email kepada para pengunjung 

terdahulu yang sudah meninggalkan alamat emailnya pada staf perusahaan. Hal 

ini juga untuk menjaga kesadaran konsumen terhadap produknya. 

Berikut ini adalah tanggapan responden terhadap pemberitahuan secara 

berkala mengenai produk baru : 

Tabel 4.11. 

Tabel penilaian responden mengenai pemberitahuan secara berkala 

mengenai produk baru 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Tidak 
pernah sama 
sekali 

    22x1
=22 

52x2
=104 

26x3
=78 

Sangat 
sering 

204 

Sumber : kuesioner 

 

Dari hasil tabel skala semantic diatas dapat dilihat bahwa perhitungan 

menghasilkan nilai 204. Nilai tersebut dikategorikan kedalam nilai tinggi. Berarti 

Philips telah melaksanakan dengan baik kegiatan ini. 

3. Kemudahan dalam mengingat alamat homepage perusahaan 

Alamat homepage merupakan bagian terpenting bagi seseorang atau 

perusahaan dalam membuat sebuah homepage. Jika alamat homepage tersebut 
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mudah diingat oleh pengakses maka akan mudah bagi mereka jika ingin 

mengunjungi homepage tersebut. 

Dalam hal ini Philips sudah berhasil dengan baik, dimana alamat homepage 

perusahaan Philips sangat mudah diingat, yaitu www.philips.com. Keberhasilan 

ini didukung dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa alamat homepage 

perusahaan Philips sangat mudah diingat. Perusahaan juga mencantumkan alamat 

homepagenya dalam setiap kemasan produknya agar konsumennya dapat 

berkomunikasi dengan perusahaan. 

Berikut ini adalah hasil perhitungan pengevaluasian responden atas 

pernyataan kemudahan alamat homepage Philips dengan menggunakan tabel skala 

semantic 

Tabel 4.12. 

Tabel penilaian responden mengenai kemudahan alamat  

homepage perusahaan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat sulit      11x1

=11 
44x2
=88 

45x3
=135 

Sangat 
mudah 

234 

Sumber : kuesioner 

 

Dari hasil pada tabel skala semantic diatas dapat dilihat bahwa perhitungan 

untuk pengevaluasian reseponden berjumlah 234. Nilai yang dihasilkan untuk 

indikator ini mendekati nilai tertinggi yaitu 300. Maka dapat dilihat bahwa 

penilaian responden adalah sangat baik. 

Melalui perhitungan pada skala semantic ini dapat dilihat bahwa hasil dari 

indikator ini memicu respon kognitif terutama untuk kesadaran konsumen. Hal 

tersebut dibuktikan dengan jika konsumen mengetahui alamat homepage 
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perusahaan, maka konsumen mengetahui keberadaan perusahaan dan produknya 

didalam internet. 

4. Promosi yang dilakukan perusahaan melalui internet 

Dengan mempelajari dunia cyber sebagai media promosi, Philips berusaha 

menyajikan informasi teraktual dan terkini agar para pengunjung maupun 

konsumen yang datang ke homepage memberikan tanggapan yang positif bagi 

perusahaan, sehingga mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

produk yang ditawarkan dan akan kembali lagi ada website perusahaan. Dalam 

hal ini apa yang sudah dilakukan oleh Philips sudah cukup baik. Hal ini didukung 

dari pernyataan konsumen melalui tabel skala semantic dibawah ini. 

Tabel 4.13. 

Tabel penilaian responden mengenai promosi melalui internet yang 

dilakukan oleh perusahaan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Sangat 
buruk 

    32x1
=32 

46x2 
=92 

22x3
=66 

Sangat 
baik 

190 

Sumber : kuesioner 

 

Dengan melihat hasil perhitungan evaluasi terhadap indikator mengenai 

promosi melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips, yang berjumlah 

190. Nilai ini dikategorikan dalam nilai tinggi. Berdasarkan nilai yang diperoleh 

tersebut, Philips dinilai baik dalam melakukan promosi melalui internet. 

5. Philips masih memerlukan pemasaran tradisional 

Dalam perkembangan pasar disertai dengan perkembangan teknologi yang 

begitu cepat, maka dapat dikatakan bahwa pemasaran melalui internet merupakan 

suatu terobosan baru dalam dunia pemasaran. Tetapi perusahaan tetap 
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memerlukan pemasaran tradisional dalam menjalankan strategi pemasarannya. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang terangkum dalam skala semantic 

dibawah ini. 

Tabel 4.14. 

Tabel penilaian responden mengenai penggunaan pemasaran tradisional 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Tidak perlu 
sama sekali 

   15x0
=0 

20x1
=20 

37x2
=74 

28x3
=84 

Sangat 
memerlukan 

178 

Sumber : kuesioner 

 

Dari hasil perhitungan skala semantic diatas, didapat jumlah 178, yang 

dikategorikan dalam nilai tinggi. Maka itu berarti Philips masih memerlukan cara 

pemasaran tradisional dalam menjalankan strategi pemasarannya. Sehingga 

konsumen dapat lebih dekat dan merasa lebih yakin terhadap produk yang 

ditawarkan. 

6. Ketertarikan konsumen untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk 

yang ditawarkan 

Philips harus dapat menjaga rasa tertarik konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan, hal ini dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan alamat-alamat 

baik cyber store maupun toko konvesional sehingga konsumen dapat langsung 

mendatangi toko tersebut dan perusahaan juga menyediakan menu contact us 

untuk berhubungan secara langsung dengan konsumen yang ingin mengetahui 

mengenai produk yang ditawarkan.  

Untuk indikator ini, dapat dilihat dari tabel skala semantic dibawah ini. 

Tabel 4.15. 
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Tabel penilaian responden mengenai ketertarikannya untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Tidak tertarik 
sama sekali 

  9x-1  
=-9 

17x0
=0 

39x1
=39 

23x2
=46 

12x3
=36 

Sangat 
tertarik 

115 

Sumber : kuesioner 

Dari hasil perhitungan mengenari evaluasi ketertarikan konsumen untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan, didapat jumlah 115. 

Nilai ini dikategorikan dalam nilai cukup tinggi. Sehingga ketertarikan konsumen 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan cukup baik dan 

ini berarti pihak perusahaan telah melakukan tugasnya dengan baik dalam 

menarik konsumen untuk menyadari rasa ketertarikan mereka akan produk yang 

ditawarkan. 

7. Ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian setelah mengetahui 

informasi mengenai produk yang ditawarkan dalam homepage 

Tujuan dari sebuah strategi pemasaran tentu untuk membuat suatu produk 

perusahaan laku dijual di pasaran. Dalam indikator ini dapat dilihat sejauh mana 

keberhasilan strategi pemasaran melalui internet yang dilakukan oleh Philips 

untuk mempengaruhi calon konsumennya dalam melakukan pembelian. 

Ketertarikan ini nantinya akan bepengaruh terhadap efektifitas dari strategi 

pemasaran tersebut apakah berjalan dengan baik atau kurang baik. Hal ini dapat 

dilihat dari skala semantic dibawah ini. 

Tabel penilaian responden mengenai ketertarikannya untuk membeli 

 produk yang ditawarkan 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  Jumlah 
Tidak tertarik 
sama sekali 

  3x-1 
=-3 

10x0
=0 

41x1
=41 

32x2
=64 

14x3
=42 

Sangat 
tertarik 

144 

Sumber : kuesioner 
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Dari hasil evaluasi indikator ketertarikan konsumen untuk membeli produk 

perusahaan yang ditawarkan melalui internet, didapat jumlah 144. Nilai ini 

dikategorikan nilai tinggi  yang berarti banyak konsumen yang melakukan 

pembelian baik secara langsung maupun online setelah membandingkannya 

dengan produk lain secara online melalui internet. 

Tabel 4.16. 

Rangkaian hasil tanggapan responden terhadap pelaksanaan promosi 

melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips electronics 

No Indikator 
Kutub (-) 

Sangat 
Tidak Baik 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
Kutub (+) 

Sangat Baik Total 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 

9. 
 

Navigasi 
Homepage 
Desain dan  
keinteraktifan 
homepage 
Frekuensi 
perubahan 
homepage 
Informasi produk 
baru 
Informasi teknis 
produk 
Informasi harga 
produk 
Kesempatan 
berkonsultasi 
dengan staf 
Berita kegiatan 
perusahaan 
Penjelasan dari  
staf perusahaan 

Sangat 
menyulitkan 
Tidak 
menarik sama 
sekali 
Tidak pernah 
sama sekali 
 
Sangat tidak 
jelas 
Sangat tidak 
jelas 
Sangat tidak 
jelas 
 
Sangat 
menyulitkan 
Sangat tidak 
jelas 
Sangat tidak 
jelas 

   
 
 
 
 
 
 
 

1x-1 

 
 
 
 
 

49x0 

33x1 
 

12x1 
 
 

22x1 
 
 

21x1 
 

18x1 
 

56x1 
 

24x1 
 
 

31x1 
 

20x1 

52x2 
 

46x2 
 
 

12x2 
 
 

61x2 
 

34x2 
 

19x2 
 

66x2 
 
 

29x2 
 

52x2 

15x3 
 

42x3 
 
 

17x3 
 
 

17x3 
 

48x3 
 

21x3 
 

10x3 
 
 

14x3 
 

28x3 

Sangat mudah
 
Sangat 
menarik 
 
Sangat sering 
 
 
Sangat jelas 
 
Sangat jelas 
 
Sangat jelas  
 
Sangat mudah
 
 
Sangat jelas 
 
Sangat jelas 

182 
 

230 
 
 

97 
 
 

193 
 

230 
 

157 
 

186 
 
 

131 
 

208 

          TOTAL 1641 
          Rata-rata 179,3 

Sumber : kuesioner 

 

Setelah melihat rangkaian hasil pengevaluasian pelaksanaan promosi 

melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips Electronics, dapat ditarik 
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kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan promosi melalui internet yang 

dilakukan adalah baik.  

Ada sembilan indikator pada bagian ini yang dipakai untuk menilai 

keberhasilannya. Jumlah dari kesembilan indikator tersebut adalah 1641. 

Sedangkan nilai rata-rata yang didapat adalah 1641 : 9 = 179,3. Nilai rata-rata 

yang diperoleh ini dapat  dikategorikan kedalam nilai baik. Dengan nilai rata-rata 

yang diperoleh tersebut, maka pelaksanaan promosi melalui internet yang 

dilakukan oleh Philips Electronics bisa dikatakan baik. 

 

Tabel 4.17. 

Rangkaian hasil tanggapan responden terhadap efektifitas promosi melalui 

internet yang dilakukan oleh perusahaan Philips electronics 

No Indikator 
Kutub (-) 

Sangat 
Tidak Baik 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
Kutub (+) 

Sangat Baik 
Total 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

 7. 

Kecepatan 
pemberian 
informasi 
Pemberitahuan 
berkala  produk 
baru 
Kemudahan 
alamat homepage 
Promosi melalui 
internet 
Keperluan thd 
pemasaran 
tradisional 
Ketertarikan 
konsumen thd 
produk baru 
Ketertarikan 
untuk melakukan 
pembelian 

Sangat lambat
 
 
Tidak pernah 
sama sekali 
 
Sangat sulit 
 
Sangat buruk 
 
Tidak perlu 
sama sekali 
 
Tidak tertarik 
sama sekali 
 
Tidak tertarik 
sama sekali 
 

 3x-2 17x-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9x-1 
 
 

3x-1 

9x0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15x0 
 
 

17x0 
 
 

10x0 

42x1 
 
 

22x1 
 
 

11x1 
 

32x1 
 

20x1 
 
 

39x1 
 
 

41x1 

29x2 
 
 

52x2 
 
 

44x2 
 

46x2 
 

37x2 
 

 
23x2 
 
 
32x2 

 
 
 

26x3 
 
 

45x3 
 

22x3 
 

28x3 
 
 

12x3 
 
 

14x3 

Sangat cepat 
 
 
Sangat sering 
 
 
Sangat mudah
 
Sangat baik 
 
Sangat perlu 
 
 
Sangat 
tertarik 
 
Sangat 
tertarik 

77 
 
 

204 
 
 

234 
 

190 
 

178 
 
 

115 
 
 

144 

          TOTAL 1142 
          Rata-rata 163,1 

Sumber : kuesioner 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa promosi melalui internet yang 

dilakukan oleh perusahaan Philips Electronics berjalan dengan efektif. 

Evaluasi mengenai efektifitas dari promosi online yang dilakukan oleh 

Philips  mempunyai tujuh indikator, dengan nilai keseluruhan 1142. Dan nilai 

rata-ratanya adalah 163,1. Nilai rata-rata tersebut dikategorikan dalam nilai baik. 

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan promosi online 

yang dilakukan Philips berjalan dengan efektif. 

Setelah melihat hasil dari kedua bagian tersebut, dapat dikatakan secara 

keseluruhan pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan perusahaan 

Philips berjalan dengan baik dan efektif. Hanya ada beberapa bagian yang masih 

harus ditingkatkan untuk lebih memuaskan konsumennya. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan efektifitas pelaksanaan 

promosi melalui internet yang dilakukan perusahaan Philips adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengenai pelaksanaan promosi online 

Pelaksanaan promosi online yang dilakukan perusahaan Philips Electronics 

telah dilakukan dengan baik. Dilihat dari nilai total sebesar 1614 dan hasil rata-

rata yang didapat adalah sebesar 179,3 dimana nilai tersebut dikategorikan dalam 

nilai baik. Konsumen pada dasarnya puas akan strategi pemasaran melalui internet 

yang dilakukan oleh Philips Electronics, namun demikian masih saja ada beberapa 

indikator yang mempunyai hasil kurang maksimal. Tetapi secara keseluruhan 

pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan Philips Electronics adalah 

baik 

2. Mengenai efektifitas promosi online perusahaan 

Promosi online yang dilakukan oleh perusahaan Philips Electronics berjalan 

dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner di bagian ini yang 

mempunyai jumlah total sebesar 1142 dari tujuh indikator yang ada. Dengan nilai 

rata-rata sebesar 163,1. Dari nilai rata-rata ini dapat dilihat bahwa nilai ini 

dikategorikan dalam nilai tinggi dan itu berarti bahwa promosi melalui internet 

yang dilakukan oleh Philips Eletronics berhasil dengan efektif. Namun demikian 

masih saja ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki untuk lebih 
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meningkatkan servis pelayanan kepada konsumen yang nantinya berdampak pada 

keberhasilan promosi itu sendiri. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengevaluasian efektifitas 

pelaksanaan promosi melalui internet yang dilakukan perusahaan Philips, 

sebagian besar dapat dikatakan baik. Walaupun demikian masih ada beberapa 

kekurangan dalam pelaksanaannya, adapun saran yang dapat diberikan dan 

diharapkan dapat bermanfaat adalah : 

1. Mengenai pelaksanaan promosi internet  

a. Perusahaan sebaiknya lebih sering melakukan updating atau perubahan 

pada homepagenya secara teratur. Dapat disarankan perubahan dilakukan 

sebulan sekali supaya konsumen tidak menjadi jenuh dengan tampilan 

homepage perusahaan, dan perubahan dilakukan tidak terbatas hanya pada 

informasi saja melainkan terhadap desain homepage juga. 

b. Keaktifan staf penjawab harus ditingkatkan, atau menambah staf penjawab 

agar pesan-pesan yang ditinggalkan konsumen dapat dijawab lebih cepat 

dan konsumen merasa puas dengan service yang dilakukan perusahaan. 

2. Mengenai efektifitas promosi melalui internet 

a. Konsumen menginginkan kecepatan pelayanan pemberitahuan lebih 

ditingkatkan, sehingga konsumen merasa lebih diperhatikan. Sarannya 

adalah agar perusahaan dapat menambah stafnya pada bagian ini, sehingga 

pelayanan informasi dapat ditingkatkan. 

b. Perusahaan harus dapat menarik konsumen untuk dapat melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Sarannya adalah perusahaan 
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dapat memberikan pelayanan lebih terhadap konsumen yang memesan 

melalui cyber store seperti diskon atau potongan lainnya. 
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