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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan 

advertising. Kemajuan teknologi informasi perlu dimanfaatkan 

secara optimal untuk memperoleh informasi mengenai pasar 

advertising. Dengan diiringi sistem informasi yang dapat 

memaksimalkan peran teknologi informasi dalam perusahaan, 

maka diharapkan perusahaan dapat terus berinovasi dan mampu 

melayani customer dan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan yang lebih tinggi.  

Berkembangnya industri periklanan memberikan peluang 

bisnis yang potensial bagi para pelaku usaha di bidang ini. Ada 

beberapa cara yang dilakukan para pengiklan untuk menawarkan 

produknya, namun teknologi yang digunakan untuk periklanan 

dari jaman dahulu sampai sekarang terjadi banyak perubahan 

yang sangat besar, sebagaimana pada jaman sekarang bentuk 

advertising menggunakan media yang berteknologi tinggi dan 

efektifitas.               

Adapun pengertian Advertising yaitu berasal dari bahasa 

latin yaitu “Adverter” yang berarti mengalihkan perhatian. 

Advertising sendiri berarti sesuatu yang dapat mengalihkan 

perhatian audience terhadap sesuatu. Periklanan mengupayakan 
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suatu pesan penjualan yang sepersuasif mungkin kepada calon 

pembeli yang paling tepat atas suatu produk berupa barang atau 

jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. (Santosa, 2003:3) 

Para arkeolog meyakini, advertising sudah ada sejak zaman 

dulu. Advertising dilakukan dalam berbagai bentuk 

“mempublikasikan” berbagai peristiwa (event) dan tawaran 

(offers). Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia 

sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya 

akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada 

pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Iklan sudah dikenal 

manusia dalam bentuk pesan berantai (word of mouth) yang 

bentuknya pengumuman-pengumuman. Pesan berantai itu 

disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran 

proses jual-beli. 

Ada tiga istilah yang umum dipakai di Indonesia untuk 

menyebut advertising, yaitu: reklame, advertensi, dan iklan. 

reklame berasal dari bahasa belanda yang dieja sebagai reclame, 

kata itu juga berasal dari bahasa perancis reclamare. Advertensi 

berasal dari bahasa belanda advertentie yang juga mengacu pada 

bahasa inggris advertising. Sedangkan iklan yang umum dipakai 

dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab i'lan atau i'lanun 

secara harfiah berarti informasi. 

Persaingan industri advertising saat ini sangatlah ketat, 

sehingga setiap perusahaan advertising terus melakukan inovasi 
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agar dapat bertahan dari para kompetitornya. Memberikan 

pelayanan kepada customer sebaik mungkin agar customer mau 

menggunakan jasa perusahaan advertising. Oleh karena itu 

perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi menjadi 

hal yang penting dalam perusahaan periklanan agar dapat terus 

bersaing dan bahkan unggul dalam industri advertising. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini terus 

meningkat. Hal ini mengakibatkan pengusaha-pengusaha harus 

bisa mengembangkan pola pikir yang kritis dalam menentukan 

strategi bisnis yang dilakukan untuk memajukan usahanya. 

Strategi yang akan dipilih sangat menentukan kelangsungan hidup 

perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

maka dari itu pemilihan strategi bisnis tidak bisa sembarangan 

dan membutuhkan perhitungan secara matang.   

Dunia bisnis tentunya memiliki bidang usaha yang sangat 

luas dan beragam, salah satunya bidang periklanan. Bentuk media 

periklanan terbagi menjadi dua yaitu media dalam ruang (indoor 

advertising) dan media luar ruang (outdoor advertising). Kedua 

bidang ini memiliki potensi pasar yang menjanjikan karena pada 

umumnya hampir setiap perusahaan membutuhkan media 

promosi untuk memasarkan produknya.  

Setiap tahunnya biaya belanja perusahaan di Indonesia 

banyak untuk bagian advertising dan terus meningkat. Belum lagi 

Indonesia merupakan negara berkembang dan banyak pengusaha 
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asing ataupun dalam negeri yang mendirikan perusahaan baru dan 

produk-produk baru. Produk-produk baru tersebut butuh untuk 

diiklankan. Hampir semua perusahaan penyedia produk dan jasa 

menggunakan biro advertising untuk mengsosialisasikan produk 

atau jasa yang disediakannya. Banyak produk baru di Indonesia 

yang membutuhkan jasa untuk memasarkan produknya. 

Perusahaan advertising membantu penyedia produk dalam 

memasarkan produknya dalam berbagai media massa dan media 

elektronik kepada masyarakat. Perusahaan advertising juga 

menjadi media perantara antara perusahaan penyedia produk 

dengan perusahaan media cetak dan media elektronik. 

PT. Lintas Mediatama merupakan salah satu perusahaan 

advertising di Indonesia. Didirikan pada tahun 2005 di Kota 

Bandung sebagai perusahaan periklanan outdoor, tumbuh melalui 

kreativitas dan inovasi untuk memberikan solusi periklanan 

terpadu. Referensi proyek sudah tersebar di seluruh Indonesia dan 

terus memperluas pasar hingga kawasan Asia Tenggara. Tujuan 

kami adalah memberikan produk dan layanan dengan kualitas 

terbaik untuk kepuasan pelanggan. Berawal dari hanya 

memaintenance salah satu media iklan neon box dan billboard, 

seiring dengan waktu PT. Lintas Mediatama mencoba untuk 

terjun langsung memproduksi sendiri neon box dan billboard 

tersebut, sampai tahun ke lima berjalan PT. Lintas Mediatama pun 

terus memproduksi. 

Dengan tumbuh berkembangnya media penyampaian 
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informasi yang disertai dengan perkembangan teknologi yang 

semakin cepat dan terus berubah, muncul lah sarana penyampaian 

informasi dalam bentuk digital. Dengan adanya media digital 

menggiring pelaku usaha advertising untuk merambah ke dunia 

digital yaitu dengan menambahkan produk media digital LED 

(Videotron) tanpa menghilangkan produk konvensional seperti 

Billboards dan Neon Box, karena masih ada yang membutuhkan 

sarana penyampaian informasi dengan media tersebut. 

Dalam menjalankan usahanya PT. Lintas Mediatama 

memiliki tiga produk pokok yang menjadi nilai jual yang bisa 

dimanfaatkan oleh konsumen, yaitu: 

1. OOH/DOOH (Out Of Home/Digital Out Of Home) / Media 

Luar Ruang. Media luar ruang merupakan sebuah media yang 

diletakan di luar ruangan yang pada saat ini sudah menjadi 

sebuah bagian dari kehidupan dalam masyarakat serta 

mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan promosi pada 

suatu jasa ataupun produk. Untuk produk ini lebih 

diperuntukan kepada kebutuhan client yang bersifat sewa.  

Media Luar Ruang memiliki beberapa jenis, diantaranya: 

1. Baliho, baliho sering kali digunakan oleh banyak orang 

untuk menyampaikan pesan, promosi, iklan, dan berbagai 

pemberitahuan lain yang ditujukan kepada masyarakat 

umum. Selain itu, baliho juga bisa digunakan untuk 

memberikan informasi tentang suatu event yang 
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berhubungan dengan masyarakat luas serta sering 

digunakan untuk mengiklankan produk yang baru 

diluncurkan oleh perusahaan. Manfaat yang dirasakan 

mulai dari salah satu cara menyampaikan iklan kepada 

masyarakat, media promosi, bermanfaat untuk 

meningkatkan penjualan suatu produk, dan untuk 

meningkatkan popularitas merek atau pihak pengiklan 

sendiri. Hal yang perlu kalian perhatikan saat menggunakan 

baliho sebagai media iklan luar ruang adalah titik 

pemasangan yang pas. Artinya jangan sampai iklan yang 

kalian pasang tersebut tidak terlihat oleh banyak orang dan 

menjadikan hasilnya menjadi kurang optimal. 

2. Neon Box, merupakan suatu media luar ruang yang 

memanfaatkan media flexy backlite digital printing, cutting 

sticker, dan acrylic. Banyaknya pihak pengiklan yang 

menggunakan neon box sebagai media promosi 

dikarenakan pada malam hari neon box dapat menyala dan 

lebih menarik saat dilihat oleh masyarakat. Hal ini 

dikarenakan neon box memiliki pencahayaan di dalam box 

yang dimilikinya, sehingga memungkinkan untuk menjadi 

media promosi saat malam hari. Suatu perusahaan yang 

menginginkan promosi terhadap produk dan jasanya sering 

menggunakan neon box dalam ukuran yang besar atau 

sering kali disebut dengan giant box. Neon box yang 

memiliki ukuran besar dapat diaplikasikan dengan 

menempel pada bagian gedung atau bisa juga berdiri 
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sendiri dengan memanfaatkan konstruksi baja.  

3. Videotron, merupakan suatu bentuk iklan digital yang 

dilengkapi dengan pergerakan pada visual gambar. 

Videtron sering juga disebut dengan megatron mulai 

digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan berbagai 

produk dengan penempatan di berbagai titik strategis kota 

besar. Selain menjadi alternatif baru dari pihak pengiklan, 

videotron juga menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi 

masyarakat yang melihat. Bahkan berbagai kota besar 

sering kali menggunakan videotron untuk ditempatkan di 

berbagai sudut kota yang memiliki trafik yang padat atau 

dilalui oleh banyak masyarakat. 

2. DMS (Digital Media Solution) 

DMS merupakan sarana media penyampaian informasi yang 

sifat nya sama dengan yang lainnya, baik itu didalam ruangan 

maupun diluar ruangan, namun yang membedakan hanyalah 

produk ini lebih diperuntukan kepada kebutuhan client yang 

bersifat pembelian atau lebih sering disebut dengan jual lepas. 

PT. Lintas Mediatama hanya menyediakan kebutuhan client 

terhadap barang yang akan digunakan saja tanpa terikat 

kontrak panjang selama penggunaanya. 

3. AS (Activation Solution) 

Activation solution merupakan salah satu bagian dari sarana 

penyampaian informasi yang dikemas melalui penyelenggara 

acara atau EO (Event Organizer). Penyelenggara Acara adalah 

istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. 
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Meski bisa dialihbahasakan namun umumnya istilah aslinya 

tetap dipergunakan, atau untuk mudahnya disebut EO. Pada 

dasarnya tugas dari EO adalah membantu kliennya (client) 

untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Bisa 

jadi hal ini karena keterbatasan sumber daya atau waktu yang 

dimiliki klien, namun penggunaan jasa EO juga dimungkinkan 

dengan alasan agar penyelenggaraannya profesional sehingga 

hasilnya lebih bagus daripada bila dikerjakan sendiri. 

Aktivation Solution juga menyediakan kebutuhan klien berupa 

LED rental yang bersifat sebagai pendukung suatu acara. 

Berikut perkembangan jumlah pembangunan media luar 

ruang dan juga event-event yang sudah di jalankan oleh PT. 

Lintas Mediatama, dari tahun ke tahun.  

 

Tabel 1.1 Jumlah Unit Bisnis 
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PT. Lintas Mediatama merupakan perusahaan advertising 

dalam penyewaan Billboard, LCD dan LED baik indoor maupun 

outdoor yang memiliki bermacam jenisnya, tidak hanya 

penyewaan media periklanan, PT. Lintas Mediatama juga 

menyediakan LED/LCD untuk event dengan lengkap termasuk 

panggung artis dan sebagainya. Tidak hanya itu PT. Lintas 

Mediatama juga akan selalu memberikan solusi terbaik untuk 

konsumennya dengan menyediakan kebutuhan yang diingikan 

oleh klien dengan melakukan pembelian LED/LCD atau dalam 

istilah umum sering disebut jual lepas.  

Visi utama dari PT. Lintas Mediatama adalah “To Become 

the best Creative, Innovative and professional Integrated Media 

Solution Company”. Untuk mencapai visi tersebut PT. Lintas 

Mediatama menyediakan kreativitas, inovatif, dan efektivitas 

dengan menggabungkan ide keunikan, desain, media dan lokasi 

kami untuk solusi media terpadu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Dalam pengembangan bisnis Advertising diperlukan alat 

atau atau cara yang dapat memetakan kondisi bisnis yang saat ini 

sedang berjalan, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi, 

kemudian dirumuskan konsep pengembangan usaha yang lebih 

baik dari saat ini. Alat yang digunakan untuk mengubah ide 

menjadi bisnis adalah model bisnis (Business Model). Model 

bisnis menyederhanakan realitas bisnis yang kompleks menjadi 

elemen-elemen pokok yang mudah untuk dibuat. Model bisnis 
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memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Zott 

dkk.(2010) menyatakan bahwa model bisnis merupakan 

keunggulan kompetetif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

Perusahaan tidak hanya mencipatakan value saja, tetapi juga dapat 

mendefinisikan serangkaian aktivitas mulai dari pembelian bahan 

mentah hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir dengan 

menggunakan model bisnis. Model bisnis membantu perusahaan 

dalam menentukan kegiatan bisnis yang efektif dan efisien, 

sehingga pada akhirnya produk dari perusahaan tersebut dapat 

sukses dipasaran. 

Osterwalder dan Pigneur (2012) mengatakan bahwa model 

bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui sembilan balok 

bangun dasar yang memperlihatkan cara berfikir tentang 

bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. Sembilan balok 

bangun tersebut diletakkan pada sebuah susunan yang disebut 

Business Model Canvas. Business Model Canvas terbagi menjadi 

sembilan bagian utama,yaitu: Customer Segments ( Segmen 

Pelanggan), Value Proporsitions (Proposi Nilai), Channel 

(Saluran), Customer Relationship (Hubungan Pelanggan), 

Revenue Streams (Arus Pendapatan), Key Resources (Sumber 

Daya Utama), Key Activities (Aktivitas Kunci), Key Partnership 

(Kemitraan Utama) dan Cost Structure ( Sttruktur Biaya). 

Kemudian bagian-bagian ini dibagi lagi pada dua sisi yaitu sisi 

kiri (logika) dan sisi kanan (kreatifitas). 

Pengembangan aplikasi visualisasi model bisnis telah 

dilakukan oleh Osterwalder dan Pigneur (2012) dalam bentuk 
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Business Model Canvas. Penggunaan Business Model Canvas 

dapat memberikan gambaran mengenai model bisnis perusahaan 

dan hubungan yang terjadi antar-blok dengan cara yang lebih 

atraktif. Business Model Canvas juga membantu perusahaan 

untuk mengenali apa yang menjadi value proposition perusahaan, 

serta bagaimana membangun dan menjalankan key activities dan 

key resources dalam menciptakan value proposition dan 

mendapatkan revenue streams, memahami bagaimana produk dan 

jasa yang ditawarkan perusahaan dapat dikomunikasikan dengan 

baik kepada konsumen.  

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penting bagi PT Lintas Mediatama mengetahui deskripsi model 

bisnis yang sedang dijalani oleh perusahaan untuk menentukan 

strategi bersaing yang cocok untuk diterapkan diperusahaannya. 

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk merancang 

“Pengembangan  Bisnis Advertising Dengan Pendekatan Businees 

Model Canvas  PT. Lintas Mediatama”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dilihat identifikasi permasalahan-permasaahan yang 

akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana merancang bisnis advertising pada PT Lintas 

Mediatama dengan pendekatan  Business Model Canvas 

mencakup 9 blok yaitu  Customer Segments, Value 
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Proporsitions, Channel, Customer Relationship, Revenue 

Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnership 

dan Cost Structure.  

2. Bagaimana Perencanaan bisnis advertising dilihat dari 

aspek pemasaran, aspek operasional, aspek sumber daya 

manusia dan aspek keuangan. 

 

1.3  Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa dan mendesain pengembangan bisnis 

advertising pada PT Lintas Mediatama dengan pendekatan 

Business Model Canvas mencakup 9 blok yaitu  Customer 

Segments, Value Proporsitions, Channel, Customer 

Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key 

Activities, Key Partnership dan Cost Structure.  

2. Untuk membuat perencanaan bisnis advertising dengan 

mempertimbangkan aspek pemasaran, aspek operasional, 

aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 

 

1.4  Manfaat Perancangan 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan 

kesesuaian antara fakta dan teori yang ada. 
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b. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan agar 

di masa yang akan datang perusahaan dapat lebih baik lagi. 

c. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam penelitian yang akan di lakukan selanjutnya, serta 

membantu rekan-rekan mahasiswa dalam rangka 

penyelesaian penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di 

kemudian hari. 

 


