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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1 Profil & Kondisi Usaha Lintas Mediatama 

PT. Lintas Mediatama merupakan salah satu perusahaan 

advertising dalam bentuk Billboard, LED/LCD serta Event 

Organizer baik indoor maupun outdoor yang memiliki bermacam 

jenisnya. PT Lintas Mediatama 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 berbagai daerah 

Indonesia dan terus memperluas pasar hingga kawasan Asia 

Tenggara. 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 sehingga pada 

akhir bulan Desember 2017 total unit bisnis untuk Out Of 

Home/Digital Out Of Home (OOH-DOOH) sebanyak 211 unit, 

untuk Digital Media Solution (DMS) 76 unit dan untuk Activation 

Solution (AS) sebanyak 300 unit. Dengan meningkatnya jumlah 

outlet dari tahun ketahun sehingga total penjualan mengalami 

peningkatan. Dapat dilihat peningkatan pendapatan PT. Lintas 
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Mediatama pada diagram dibawah ini: 

Sumber: PT Lintas Mediatama 

Diagram 4.1 Record Growth PT Lintas Mediatama 

Peningkatan Revenue atau pendapatan terjadi pada tahun 

2014 dengan menerapkan standarisasi produk dan services. Di 

akhir tahun 2016 tercatat penambahan revenue  yang 

penegrjaannya diselesaikan di tahun 2017. Untuk revenue tersebut 

40%  dari Digital Media Solution (DMS), 37% dari Out Of 

Home/Digital Out Of Home (OOH-DOOH), dan 23 % dari 

Activation Solution (AS). 

4.1.2 Visi Bisnis 

Visi Utama dari PT Lintas Mediatama adalah “To Become 
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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. 

4.1.3 Nilai Bisnis 

Nilai-nilai menentukan sikap, perilaku, dan karakter sebuah 

perusahaan. Nilai-nilai yang diterapkan di Lintas Mediatama 

berpedoman pada sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Fathonah, 

Amanah, Shiddiq, dan Tabligh: cerdas, dipercaya, jujur, dan 

terbuka dalam berpikir, berkata, dan bertindak. 

4.1.4 Misi Bisnis 

Pernyataan misi Kaplan dan Norton, mendefinisikan 

keberadaan perusahaan. Menggambarkan tujuan fundamental dan 

menginformasikan tujuan keseluruhan perusahaan yang harus 

diraih oleh para eksekutif dan karyawan. Mengacu pada teori 

tersebut, Lintas Mediatama menetapkan misi sebagai berikut: 

“provide creativity, innovative, anf effectiveness by combining our 

uniqueness idea, design, media and location for all integrated 

media solution”.  
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4.2 Perencanaan Bisnis 

4.2.1 Perencanaan Aspek Pemasaran 

Agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai yaitu 

perusahaan menjadi lebih responsive dan produk serta layanan 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Maka aspek 

pemasaran yang akan dibahas adalah memilih pasar sasaran dan 

bauran pemasaran. 

a. Memilih pasar sasaran 

1. Segmenting 

Lintas Mediatama didirikan pada tahun 2005 yang bergerak 

dibidang Advertising. Dari segi segmentasi demografis 

pasar Lintas Mediatama mengakomodir entitas-entitas dan 

sekelompok orang (pengusaha) yang ingin memasarkan 

produknya dengan menggunakan media digital. Segmentasi 

dari segi geografis sudah masuk ke wilayah barat dan 

tengah Indonesia serta ke mancanegara khususnya Asia 

Tenggara seperti Singapore, Malaysia, Timor Leste, 

Vietnam, Filipina. 

2. Targeting 

Lintas Mediatama mengarah kepada entitas-entitas ataupun 

sekelompok orang (pengusaha) yang memiliki anggaran 
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belanja menengah ke atas dalam hal menggunakan produk 

media digital dan aktivasi solusi. 

3. Positioning 

Positioning Lintas Mediatama untuk bisnis penjualan 

produknya dengan kualitas produk yang bagus dan harga 

relative tinggi maka ditunjang juga dengan pelayanan jasa 

servis yang memuaskan konsumen setelah penjualan, 

seperti merawat barang, monitoring ke setiap lokasi titik 

dibangunnya LED, konsultasi terbuka 24 jam apabila ada 

terjadi kendala di lapangan, garansi minimal 1 tahun sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disetujui. Begitu pula 

dengan cara pekerjaan dalam membangun sebuah produk 

serta jasa tersebut Lintas Mediatama memiliki kemampuan 

untuk memberikan hasil yang maksimal, misalnya rapih, 

unik, berpengalaman, serta memberikan solusi kepada 

konsumen. Sehingga nama Lintas Mediatama identik 

dengan Professional, Friendly, Familiar, dan Good 

Performance di mata konsumen. Lintas Mediatama juga 

sudah memiliki nama di usaha advertising khususnya di 

Indonesia.  

b. Menyusun bauran pemasaran 

Seperti yang dikemukakan oleh Ziethaml dan Bitner (2000:19) 

bauran pemasaran terdiri dari 7 P yaitu product, price, place, 

promotion, people, phsycal evidence, dan process. Penjelasan 

bauran pemasaran untuk bisnis pada perusahaan PT Lintas 

Mediatama  adalah sebagai berikut:  
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1. Product (produk) 

Lintas Mediatama mempunyai produk berupa barang dan 

Jasa. Produk yang ditawarkan berupa LED/LCD, Billboard 

dan Aktivation Solution (EO). Berikut adalah perincian 

produk yang ditawarkan. 

 

 
Gambar 4.1 Produk  PT Lintas Mediatama 
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2. Promotion  

Aktivitas penyampaian informasi proposisi nilai lebih 

difokuskan melakukan serangkaian promosi dari produk-

produknya melalui berbagai media seperti website, media 

sosial, majalah, serta dengan mengadakan event-event. 

Dengan cara ini Lintas Mediatama dapat menginformasikan 

kepada konsumen dan pelanggannya tentang peningkatan 

produk, yang terdapat pada Lintas Mediatama. 

3. Price (harga) 

Penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi 

kunci dalam berbagai perusahaan sebagai konsentrasi dari 

deregulasi, persaingan global yang kian sengit, rendahnya 

pertumbuhan di banyak pasar, dan peluang bagi perusahaan 

untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga 

mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat 

mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi 

merek. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk 

pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk 

– produk yang kompleks.Penetapan strategi Pada PT Lintas 

Mediatama  yaitu dengan cara penetapan harga sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. 

4. Place (lokasi tempat) 

Dalam pemilihan lokasinya PT. Lintas Mediatama memilih 

tempat atau titik yang strategis, yang dapat dilihat oleh 

seluruh masyarakat. 
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5. People 

Dalam hal ini yaitu menyangkut karyawan dan karyawati 

yang bekerja di PT Lintas Mediatama. Karyawan yang 

bertugas menerima pesanan konsumen dan pelanggan harus 

memilki sikap yang ramah dan attitude yang baik karena 

akan berhadapan dengan konsumen yang memilki sifat 

yang berbeda-beda. Selain itu ketepatan dan ketelitian 

dalam mendengarkan pesenan konsumen sangat dibutuhkan 

oleh para karyawan.  

6. Process (proses) 

Proses yang dilakukan pertama kali adalah dengan cara 

memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian 

pihak terkait yaitu bagian marketing menampung keinginan 

tersebut untuk acuan sebagai dasar seperti apa 

pengerjaannya. Hal seperti ini harus didukung oleh 

kemampuan dan pengetahuan bagian marketing tersebut 

sehingga apa yang diinginkan konsumen bisa terealisaikan 

sesuai dengan harapan konsumen, sehingga terjadilah 

negosiasi antara konsumen dengan pihak PT Lintas 

Mediatama dan membuat kontrak kerja. Dalam proses ini 

komunikasi dengan konsumen terus dilakukan sebagai 

bukti bahwa pelayanan kami maksimal, dengan 

memberikan konsultasi secara gratis, memberi masukan 

serta solusi dalam hal pengerjaan.   
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7. Physical Evidence (bukti fisik) 

Bukti Fisik yang menunjang PT Lintas Mediatama dalam 

hal menjalankan segala aktivitas usahanya yaitu keberadaan 

gedung kantor yang sangat memadai, nyaman, sehingga 

konsumen bisa merasakan bahwa bekerjasama dengan 

Lintas Mediatama sangatlah menarik. Selain itu agar 

memudahkan komunikasi dan meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap konsumen Lintas Mediatama juga 

memiliki tiga kantor cabang dan juga Workshop untuk 

melakukan proses produksi. Dengan penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik yang disediakan 

oleh perusahaan maka diharapkan akan dapat 

meningkatkan kepuasan dari para pelanggan yang 

menggunakan jasa dari PT Lintas Mediatama. Bukti fisik 

juga turut membuat service menjadi menarik konsumen 

dalam melakukan kegiatan usahanya.    

4.2.2 Perencanaan Aspek Operasional 

Aspek operasional merupakan aspek yang paling utama 

dalam pendirian ataupun pengembangan sebuah bisnis/usaha. 

Untuk pengembangan usaha advertising ini diperlukan sarana dan 

prasarana antara lain : 

1. Pemilihan Lokasi  

Dalam pemilihan lokasi, PT Lintas Mediatama memiliki 

beberapa pertimbangan antara lain kemudahan dalam akses ke 

lokasi-lokasi titik LED, ketersediaan transportasi umum, area 
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parkir yang memadai dan gedung yang lebih representatif 

tentunya. 

2. Proses Pemasaran 

Aktivitas pemasaran yang dirancang oleh PT Lintas 

Mediatama dengan tujuan utama untuk menciptakan nilai, 

menjalin hubungan, dan menangkap nilai pelanggan dengan 

menggunakan strategi komunikasi pemasaran melalui proses 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Target Pelanggan  

Mengidentifikasi target pasar yang akan diajak 

berkomunikasi, individual ataupun kelompok kedalam 

kelompok prospek potensial yang akan membeli produk 

dan jasa dengan demikian dapat memudahkan tim 

pemasaran dalam menentukan apa, siapa, kapan, dimana, 

bagaimana proposisi nilai perusahaan dikomunikasikan 

dengan target pasar yang dituju. 

b. Menetapkan tujuan interaksi dengan pelanggan 

Tim pemasaran menentukan tujuan berdasarkan pada 

proses pengambilan keputusan pelanggan untuk membeli 

produk dan pada PT Lintas Mediatama. Tim pemasaran 

harus mengetahui terlebih dahulu target pelnggan yang 

akan dihubungi berada dalam fase yang memerlukan 
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kesadaran akan proposisi nilai yang ditawarkan oleh 

perusahaan, pada fase evaluasi, atau berada pada kondisi 

siap membeli. Dengan demikian lebih memudahkan tim 

pemasaran untuk menentukan tujuan komunikasi yang 

ingin dibangun dengan pelanggan. 

c. Membuat pesan komunikasi 

 Merancang apa yang akan disampaikan kepada pelanggan 

terkait penjualan produk dan jasa pada PT Lintas 

Mediatama. Pesan yang disampaikan harus menghasilkan 

perhatian dari pelanggan yang terlibat komunikasi dengan 

tim pemasaran. Mempertahankan minat, menumbuhkan 

keinginan, dan menghasilakan tindakan pelanggan untuk 

membeli produk yang ditawarkan. 

d. Menetapkan media sesuai kebutuhan 

Memilih saluran komunikasi yang dimiliki perusahaan 

yang disesuaikan dengan target pelanggan yang ingin 

dijangkau sesuai dengan target komunikasi yang ingin 

diraih, dan pesan yang dibuat. 

e. Menerima Umpan Balik 

Tim pemasaran menindaklanjuti target pelanggan yang 

telah menerima pesan proposisi nilai perusahaan melalui 

tahapan komunikasi yang telah dilakukan oleh tim 
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pemasaran. Untuk mendapatkan respon positif atau negatif 

dari para pelanggan tentang pemasaran produk. Hasil 

umpan balik ini akan dijadikan bahan evaluasi pemasaran 

untuk menemukan cara yang lebih baik lagi. 

3. Proses Pelayanan 

Pelayanan merupakan bagian dari dan yang menguatkan 

aktivitas pemasaran, dengan tujuan utama menjalin hubungan 

dengan pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan dengan 

baik. Jika dilihat dari fase saluran perusahaan, aktivitas 

pemasaran diutamakan pada fase kesadaran, evaluasi, dan 

pembelian. Sedangkan aktifitas pelayanan diposisikan secara 

fokus pada fase penjualan. 

4. Proses Produksi Produk 

Perencanaan produksi adalah aktivitas untuk menetapkan 

produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan 

produk tersebut harus selesai dan sumber-sumber yang 

dibutuhkan. Pada PT Lintas Mediatama ini selalu ada yang 

namanya product planning (perencanaan produk) yang 

meliputi baik itu dari segi produknya ataupun segi kualitasnya. 

Selain itu juga mengadakan survei mengenai masalah 

pelayanan, itu semua sudah direncakan dari awal.  
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5. Proses Penelitian dan Pengembangan 

Tahapan (proses) operasional penelitian dan pengembangan 

atau R & D merupakan bagian terpenting dari keseluruhan 

proses internal perusahaan, untuk memuaskan pelanggan 

dengan merancang dan mengembangkan jasa baru yang lebih 

spesifik dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. dua tahapan 

penting dalam proses inovasi yang harus dilalui memahami 

target pasar atau pelanggan dan menciptakan jasa dan layanan 

yang bersifat baru. Memahami pasar dapat diketahui dari 

pelanggan langsung maupun dari eksternal perusahaan yang 

lainnya dan juga bisa dari internal perusahaan.Melakukan 

penelitian terhadap pelanggan maupun target pasar untuk 

mengetahui keinginannya yang dapat memuasakan mereka, 

yang berdampak jangka panjang pada penciptaan proposisi 

nilai yang inovatif.  

4.2.3 Perencanaan Aspek Sumber Daya Manusia 

1. Bentuk dan Struktur Organisasi 

Untuk menjaga kegiatan operasional perusahaan , maka PT 

Lintas Mediatama menyediakan Sumber Daya Manusia dengan 

jumlah dan kualifikasi yang sudah ditentukan. BErikut adalah 

struktur organisasi PT. Lintas Mediatama. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi  

Uraian Tugas: 

- GM DIV Prod 1:  

a. melakukan proses produksi sesuai dnegan kebutuhan atas 

jumlah dan waktu yang tepat sehingga mampu memenuhi 

keinginan client. 

b. Pengendalian HPP terutama pada biaya operasional 

produksi 

c. Pengendalian kualitas produk  

- GM DIV Sales & Marketing 

a. Bertangung jawab terhadap pencapaian seluruh target 

penjualan  

b. Menentukan harga jual dan strategi pemasaran 
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- GM DIV Support  

a. Menjamin layanan support (Finance, Accounting,  

pengadaan , HR dan GS) dilakukan sesuai aturandan tepat 

waktu. 

- GM DIV Prod 2 (D/OOH,ACT)  

a. Bertanggung jawab terhadap proses produksi Event, LED, 

Rental dan production hardware lainnya. 

b. Bertanggun jawab terhadap operasional  DOOH/ OOH 

c. Penegendalian HPP terutama pada biaya operasional 

produksi event, LED Rental, dan produk lainnya. 

d. Pengendalian Qualitas Produk dan services 

 

   Gambar 4.3 

 Struktur Organisasi PT. Lintas Mediatama 
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Kebijakan Divisi Support adalah sebagai berikut: 

- Seluruh Aset akan di data ulang dan di catat sebagai asset 

corporate baik asset yang dikelola oleh divisi produksi (Aset 

niaga) maupun asset non niaga. 

- Pembebanan aset di masing-masing divisi produksi adalah 

depresiasi yang akan diitung di awal tahun berdasarkan catatan 

aset yan dilakukan di akhir tahun. 

- Kepala divisi (GM) bertanggung jawab terhadap kondisi aset 

baik jumlah dan kondisinya. 

- Pengadaan aset dilakukan oleh corporate 

- Pengelolaan dan pemeliharaan aset dilakukan oleh divisi 

produksi 

- Seluruh pengadaan dilakukan oleh bagian logistik. 
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2. Proses Bisnis PT Lintas Mediatama 

Gambar 4.4 

Business Proses PT. Lintas Mediatama 

 

3. Kebutuhan Tenaga Kerja 

Pada tahap perencanaan SDM, kebutuhan pekerja 

dilakukan melalui proses perekrutan. Kebutuhan pekerja 

perusahaan sesuai struktur organisasi yang disesuaikan dengan 
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aktifitas yang akan dilakukan dalam menjalankan operasionalnya. 

Berikut adalah komposisi pekerja PT Lintas Mediatama, dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Jabatan Jumlah (Orang) 

Marketing Manager 1 orang 

Admin Project Produksi 2 orang 

Accounting Staff 1 orang 

Finance Staff 1 orang 

 Tabel 4.1 

Komposisi Pekerja PT Lintas Mediatama 

Proses perekrutan karyawan akan dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain sebagai berikut: 

• Berdasarkan referensi dan pihak di dalam dan diluar 

perusahaan untuk memperoleh kualifikasi pekerja yang sesuai 

dengan perusahaan dalam bidang restoran cepat saji. 

• Memasang iklan online pada portal lowongan kerja seperti 

Jobstreet, JobDB, dan portal website lainnya yang 

menyediakan informasi pencarian pekerjaan secara online. dan 

iklan di media cetak seperti koran. 

• Melakukan wawancara langsung di lokasi perusahaan. 
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4. Kompensasi dan Remunerasi 

Kompensasi adalah hal yang diterima oleh pekerja, berupa 

uang maupun bukan uang sebagai imbal balik jasa yang diberikan 

pekerja untuk perusahaan (Gaol, 2014). Untuk mengetahui 

kompensasi yang layak dan pantas diberikan kepada karyawan 

perusahaan terlebih dahulu akan menetapkan standar kompensasi 

pekerja. 

Salah satu pertimbangan pekerja agar tetap termotivasi di 

dalam bekerja karena ada kesesuaian antara jenis pekerjaan yang 

dilakukan dengan kompensasi yang diterima. Hal ini akan 

berdampak baik pada peningkatan produktivitas dan budaya kerja 

yang baik (Adnan, 2012). 

Penetapan gaji pekerja di PT Lintas Mediatama secara 

umum diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni gaji pokok dan 

tunjangan. Gaji pokok disesuaikan dengan jabatan dan sesui 

dengan UMR kota tempat beradanya outlet tersebut. Sedangkan 

tunjangan mengacu kepada PP RI Nomor tahun 78 Tahun 2015 

tentang pengupahan: pasal 5 ayat 3 besarnya upah pokok paling 

sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, dan 

pasal 6 ayat 1 pendapatan non upah berupa tunjangan hari raya 

(THR) keagamaan.  
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5. Penghargaan dan Sanksi 

Jenis penghargaan yang diberikan khusus dalam 

pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan dan efisiensi 

biaya antara lain: 

• Insentif, berupa pemberian imbalan khusus yang dihitung dari 

jumlah kelebihan realisasi pendapatan dengan target yang 

seharusnya dicapai. 

• Promosi jabatan, penghargaan terhadap status dan jabatan 

pekerja dengan pencapaian prestasi kerja yang 

berkesinambungan dalam jangku waktu tertentu, berkontribusi 

langsung dalam peningkatan laba perusahaan. 

• Bonus Umroh setiap tahun diberikan kepada karyawan yang 

memnuhi kualifikasi, dengan adanya tes dan wawancara 

terlebih dahulu. 

Adapun sanksi terkait penjualan atau kualitas kerja kan 

dijatuhkan apabila target tidak tercapai atau mengalami 

penurunan kualitas kerja yang dapat merugikan perusahaan 

berupa: 

• Tidak mendapatkan insentif apalagi promosi jabatan 

• Pemutusan kontrak kerja, pemberhentian pekerja sesuai 

dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. 
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6.  Pelatihan dan Pengembangan 

Kebutuhan pelatihan akan dilakukan untuk setiap posisi 

sesuai dengan periode perekrutan dan fungsi masing-masing. 

Berupa pelatihan yang bersifat teknis, manajerial, dan 

kepemimpinan dengan jumlah masing-masing 3 kali pelaksanaan 

pelatihan dalam satu tahun. 

Pengembangan karir pekerja memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pekerja selama berkarir di PT. Lintas 

Mediatama, dapat mengurangi turn over karyawan karena adanya 

manfaat bagi pekerja dari segi aspek. 

• Imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan  

• Pelatihan yang cukup memeadai dalm penguasaan pekerjaan 

dan pengembangan diri. 

• Penilaian kinerja pekerja yang baik dan terus meningkat dari 

tahun ke tahun 

• Terdapat jenjang karir bagi pekerja untuk masa depan mereka 

yang lebih baik. 

Melalui perencanaan pengembangan karir pekerja, 

memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja untuk 

memperoleh jenjang karir yang lebih tinggi melalui rotasi, mutasi, 

dan promosi kerja dalam masa kerja tertentu. 
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7. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan semesteran 

kalender kerja dalam setahun, yakni sebanyak dua kali penilaian 

pertengahan dan diakhir tahun masa kerja pegawai. Indikator 

keberhasilan pekerja yang digunakan diperoleh dari penurunan 

indicator penilaian strategi perusahaan, dalam bentuk indicator 

hasil dan kinerja. Baik yang bersifat umum maupun khusus. 

4.2.4 Perencanaan Aspek Keuangan 

Perhitungan keuangan berdasarkan data-data sekunder 

dalam pengembangan bisnis advertising pada PT. Lintas 

Mediatama antara lain darimana sumber dana perusahaan didapat 

dan beban yang dikeluarkan untuk aktivitas peursahaan. 
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Tabel 4.2 

Cashflow PT.Lintas Mediatama Per Jan-Des 2017 
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4.3 Inovasi Bisnis 

  Pengembangan inovasi yang dilakukan oleh PT Lintas 

Mediatama adalah dari segi: 

1. Network, PT Lintas Mediatama terus melakukan perluasan 

jaringan untuk memaksimalkan bisnisnya. Dalam perjalanan 

membangun relasi sebagai rekan bisnis harus memiliki 

semangat untuk berada pada garda depan dan terus berada di 

kelas yang tinggi, artinya PT Lintas Mediatama harus 

melakukan manuver-manuver yang cepat agar terus mendapat 

kepercayaan dari pelanggan. Untuk tetap menjaga dan 

mengembangkan jaringan PT. Lintas Mediatama juga 

melakukan acara open house dan mengundang pihak-pihak 

dan juga pelanggan untuk datang ke acara tersebut. PT Lintas 

Mediatama juga akan melakukan kegiatan untuk menghimpun 

komunitas pengusaha advertising baik di Bandung, Jawa 

Barat, bahkan nasional. Dengan pertemuan seperti ini cukup 

efisien untuk membangun jaringan usaha baru, karena 

komunitas itu akan memberi kesempatan untuk PT Lintas 

Mediatama membuka peluang usaha bahkan tidak menutup 

kemungkinan diantara mereka yang diundang akan menjadi 

partner (rekanan) usaha. 

2. Product Performance, PT Lintas Mediatama memilikisebuah 

produk unggulan yaitu Videotron, Videotron merupakan 

bentuk reklame digital yang menampilkan visual gambar yang 

bergerak, dengan menampilkan produk-produk yang 
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diiklankan, Videotron ini ditempatkan di titik-titik strategis 

perkotaaan. Videotron semacam hiburan mata bagi masyarakat 

yang melewati titik videotron tersebut. Agar penampilan 

Videotron ini tetap menarik dan membuat perhatian banyak 

orang, maka PT. Lintas Mediatama akan terus melakukan 

perubahan-perubahan ynag menarik, unik, dan penuh dengan 

kreativitas, misalnya dari segi bentuk Videotron PT Lintas 

MEdiatama mengusung LED Curve, LED Cube, LED Globe, 

dan juga design Cover Video tersebut agar lebih menarik lagi. 

Dari segi bentuk, LED menjadi lebih ringan, lebih simple, dan 

teknologinya lebih bagus tidak seperti Led-led terdahulu yang 

ukurannya besar. Namun semua di tunjang dengan 

perkembangan teknologi. 

3. Service, PT Lintas Mediatama memiliki service yang membuat 

pelanggan memilih menggunakan jasa dari PT Lintas 

Mediatama, terdapat 3 alasan yaitu sebagai berikut: 

a. We have experience (pengalaman pekerjaan), bukti nyata 

adalah PT. Lintas Mediatama sudah mengerjakan 

diberbagai daerah di Indonesia dan Mancanegara 

khususnya Asia Tenggara. 

b. We are professional. 

c. We deliver Solution. 

 

 



124 
 

	

4.4 Perancangan Model Bisnis 

4.4.1 Customer Segments 

Pemilihan target pasar atau sekelompok orang yang 

dijangkau dan dilayani oleh PT Lintas Mediatama  berdasar pada 

segmentasi pasar dan penetapan jenis segmen pasar. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2008, jilid 1:59), segmentasi pasar adalah 

membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang 

mempunyai kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda dan 

mungkin memerlukan produk atau program pemasaran terpisah, 

sedangkan segmen pasar merupakan sekelompok konsumen yang 

merespon dengan cara sama terhadap sejumlah usaha pemasaran 

tertentu. Segmen pelanggan PT Lintas Mediatama adalah 

perusahaan yang akan memasarkan produknya melalui media 

digital.  

 

Gambar 4.5 Customer Segments  Lintas Mediatama 
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4.4.2 Value Propositions 

Menurut Osterwalder & Pigneur, proposisi nilai adalah 

gabungan produk atau jasa dan layanan untuk menciptakan nilai 

bagi pelanggan. Menurut Kotler & Armstrong (2008, jilid 1:253), 

positioning penuh sebuah merek disebut sebagai proposisi nilai 

(value proposition) merek-bauran manfaat penuh dimana merek 

dideferensiasikan dan diposisikan. Proposisi nilai dari PT Lintas 

mediatama adalah adanya garansi, operasional dan maintenance. 

a. Operational & maintenance  

- Breakdown Maintenance  

Breakdown Maintenance adalah perawatan yang dilakukan 

ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin, titik LED, atau 

peralatan kerja sehingga Mesin tersebut tidak dapat 

beroperasi secara normal atau terhentinya operasional 

secara total dalam kondisi mendadak. Breakdown 

Maintenance ini harus dihindari karena akan terjadi 

kerugian akibat berhentinya Mesin produksi yang 

menyebabkan tidak tercapai Kualitas ataupun Output 

Produksi. 

- Preventive Maintenance 

Preventive Maintenance atau kadang disebut juga 

Preventative Maintenance adalah jenis Maintenance yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada 

mesin selama operasi berlangsung. Contoh Preventive 

maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk 
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pengecekan (inspection) pada titik LED, dan pembersihan 

secara rutin dan berkala. Preventive Maintenace terdiri dua 

jenis, yakni  

- Corrective Maintenance  

Corrective Maintenance adalah Perawatan yang dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan 

kemudian memperbaikinya sehingga Mesin atau peralatan 

Produksi dapat beroperasi normal kembali. Corrective 

Maintenance biasanya dilakukan pada mesin atau peralatan 

produksi yang sedang beroperasi secara abnormal (Mesin 

masih dapat beroperasi tetapi tidak optimal). 

b. Garansi 

Untuk menjamin kepuasan konsumen, PT Lintas Mediatama 

memberikan garansi untuk semua produk yang diproduksi, 

dengan adanya garansi diharapkan agar  klien atau pelanggan  

dapat puas dan setia terhadap layanan dan produk yang 

diberikan oleh PT lintas Mediatama. 

 

Gambar 4.6  Value Proposition Lintas Mediatama 
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4.4.3 Channels 

Saluran untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan 

proposisi nilai PT Lintas Mediatama kepada pelanggan adalah 

website, social media, dan email. Daluran tersebut dijalankan 

berdasarkan fase saluran mulai dari kesadaran akan jasa dan 

layanan hingga fase purnajual yang befungsi sebagai: 

a. Kesadaran, membangun kesadaran, meningkatkan 

pengetahuan, menumbuhkan rasa suka pelanggan atas produk 

dan layanan melalui seluruh saluran yang digunakan.  

b. Evaluasi, membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai 

dengan cara membangun preferensi pelanggan dan 

membangkitkan keyakinan atau minat pembeliannya. Seluruh 

saluran yang dimiliki bisa digunakan untuk tahap evaluasi. 

c. Pembelian, memungkinkan pelanggan menggunakan produk 

dan jasa dari PT lintas Mediatama melalui, website, social 

media, email. 

d. Penyampaian, memberikan proposisi nilai kepada pelanggan 

menggunakan saluran website dan email, dan berfungsi 

sebagai saluran 

e. Purnajual, memberikan dukungan purnajual melalui website, 

email. 

Agar dapat berkomunikasi serta menjangkau pelanggan 

dengan efektif dan efisien , maka PT Lintas Mediatama 

mengintegrasikan antarsaluran dan saluran dengan bauran 

komunikasi pemasaran. 
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 Gambar 4.7 Channels Lintas Mediatama 

4.4.4 Customer Realtionship 

Hubungan pelanggan adalah tipe hubungan yang ingin 

dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. 

Menjalin hubungan dengan pelanggan adalah mempertahankan 

pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan penggunaan jasa 

secara berulang (repeat order). Oleh Karena itu PT Lintas 

Mediatama akan selalu berusaha untuk menjalin hubungan baik 

dengan pelanggan. adapun hubungan pelanggan yang dijalin oleh 

Lintas Mediatama adalah sebagai berikut: 

- Memberikan tiket nonton konser band luar ternama, pelanggan 

diikutsertakan dalam kunjungan ke pabrik di China dengan 

akomodasi ditanggung oleh perusahaan Lintas Mediatama. 

- Layanan keluhan konsumen 

Secara aktif dan responsive, berbagai keluhan dari konsumen. 

- Adanya sosial media (Facebook, Instagram,Twitter,Path ) 

Sosial media tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang-

orang di zaman yang serba canggih seperti saat ini. Facebook, 
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Twitter, Instagram, Path, dan lain sebagainya sangat akrab 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Kendati demikian, sosial 

media sangat bermanfaat untuk membangun branding pada 

Lintas Mediatama, dan melalui sosial media konsumen dapat 

mengetahui info-info penting yang Update. 

 

 
Gambar 4.8 Customer Relationship Lintas Mediatama 

4.4.5 Revenue Streams 

Pendapatan Jasa dan penjualan produk merupakan sumber 

pendapatan Lintas Mediatama, baik dari hasil pendapatan Digital 

Media Solution (DMS). Out Of Home/Digital Out Of Home 

(DOOH/OOH), maupun dari Activation Solution (AS). 

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 



130 
 

	

suatu jasa ataupun produk. Pendapatan dari OOH/DOOH (Out 

Of Home/Digital Out Of Home) yaitu sebesar 37%. 

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. Pendapatan dari DMS 

(Digital Media Solution) yaitu sebesar  40%. 

3. AS (Activation Solution) 

Activation solution merupakan salah satu bagian dari sarana 

penyampaian informasi yang dikemas melalui penyelenggara 

acara atau EO (Event Organizer). Activation Solution juga 

menyediakan kebutuhan klien berupa LED rental yang bersifat 

sebagai pendukung suatu acara. pendapatan dari  AS 

(Activation Solution) yaitu sebesar 23%. 

	

	
Gambar 4.9 Revenue Streams Lintas Mediatama 
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4.4.6 Key Resources 

Sumber daya yang dapat berupa fisik, manusia, intelektual 

ataupun finansial. Agar model bisnis berjalan dan berfungsi, maka 

diperlukan penetapan sumber daya untuk menunjang proses 

menciptakan, menawarkan, dan menyampaikan proporsi nilai, 

menjangkau target pasar, menjalin hubungan dengan segmen 

pelanggan, serta memperoleh pendapatan. Sumber Daya utama 

yang diperlukan oleh Lintas Mediatama antara lain kemitraan 

dengan pelanggan maupun mitra kerja, Aset Fisik, Sumber daya 

manusia berpengalaman dan terlatih. 

- Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang sangat penting bagi Lintas 

Mediatama adalah tenaga kerja yang professional di bidang 

Advertising, serta bidang manajemen bisnis pada umumnya 

seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, 

operasional, dan IT. yang dikaryakan untuk keperluan 

internal dan pendukung utama aktivitas pada Perusahaan 

Lintas Mediatama. Dan sangat dibutuhkan untuk 

menjalankan aktivitas, menciptakan, dan menginovasi jasa 

maupun layanan, menyalurkan proporsi nilai, serta 

membangun, menjalin, dan mempertahankan hubungan 

pelanggan. 

- Kemitraan 

Keselarasan antarfungsional bisnis dalam organisasi untuk 

menciptakan rantai nilai efektif yang tidak terputus dalam 
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internal Lintas Mediatama, serta keselarasan Lintas 

Mediatama dengan perusahaan luar yang membentuk 

jaringan penghantar nilai, maka diperlukan sumber daya 

intelektual dalam bentuk kemitraan internal dan eksternal 

melalui manajemen hubungan kemitraan.  

Rantai nilai adalah seperangkat fungsional bisnis yang 

melaksanakan penciptaan nilai produk dan layanan 

perusahaan. Sedangkan jaringan penghantar nilai terdiri dari 

perusahaan pemasok, distributor, dan akhirnya pelanggan 

yang bermitra satu sama lain untuk meningkatkan kinerja 

seluruh sistem. (Kotler dan Armstrong, 2008, jilid 1:55-57). 

- Pada kategori ini asset fiskal pada Lintas Mediatama 

Workshop yang dijadikan tempat untuk produksi LED 

ataupun megatron. Adapun kendaraan yang digunakan 

berupa mobiltron yang digunakan sebagai sarana pengiriman 

produk ke setiap titik LED. 

 

 
Gambar 4.10 Key Resources Lintas Mediatama 
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4.4.7 Key Activities 

Agar model bisnis Lintas Mediatama berjalan, maka 

diperlukan serangkaian aktivitas penting untuk menciptakan 

proposisi nilai yang akan disajikan kepada pelanggan, 

membangun dan menangkap nilai pelanggan, hingga memperoleh 

penghasilann. Aktifitas terpenting bagi Lintas Mediatama 

meliputi pemasaran, dan pelayanan proposisi nilai. Inovasi 

layanan dan produk melalui penelitian dan pengembangan (R&D) 

mengenai pemasaran produknya. Serta melakukan serangkaian 

aktifitas manajemen hubungan baik dengan pelanggan maupun 

mitra. 

a. Pemasaran  

Kegitan pemasaran Lintas Mediatama memadukan strategi 

bauran pemasaran dan bauran promosi yang di integrasikan 

dengan beberapa blok kanvas model bisnis yang dirancang 

dalam satu kesatuan manajemen pemasaran. Sebagai pijakan 

dasar aktivitas pemasaran bertumpu pada pelanggan dengan 

tujuan untuk menangkap nilai dan membangun hubungan 

pelanggan, yang dilanjutkan dengan penetapan target 

pelanggan dan diferensisasi-pemosisian proposisi nilai bagi 

pelanggan. dipandu dengan bauran pemasaran dengan system 

manajemen pemasaran yang selaran dengan lingkungan yang 

dapat mempengaruhi model bisnis Lintas Mediatama. 

Kegiatan pemasaran Lintas Mediatama berpijak pada teori 

strategi dan bauran pemasaran, Kotler & Armstrong (2008). 
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b. Pelayanan  

Proses desain layanan Lintas Mediatama menggunakan teknik 

perencanaan layanan, yakni sebuah teknik analisis proses yang 

menitikberatkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi 

dengan pelanggan. 

c. Penelitian dan pengembangan 

Aktivitas kunci R & D bertujuan untuk mengembangkan 

layanan dan produk Lintas Mediatama ke arah lebih baik guna 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam jangka 

panjang. Hal ini sangat diperlukan untuk mengimbangi 

kemajuan teknologi yang digunakan untuk pemasaran 

periklanan. Agar layanan dan produk yang disediakan siap 

menghadapi perubahan permintaan pelanggan yang dituntut 

berubah untuk mengikuti perkembangan teknologi. 

d. Manajemen hubungan pelanggan 

Kegiatan berproses mulai dari membangun hingga memelihara 

pelanggan untuk menciptakan retensi pelanggan yang 

menguntungkan bagi Lintas Meditama. Aktivitas ini sangat 

bergantung pada sumber daya utama. 

e. Manajemen hubungan mitra 

Aktivitas ini merupakan implikasi dari CRM, agar manajemen 

hubungan dengan pelanggan dapat berjalan dengan baik, 

diperlukan keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung 

dari fungsional bisnis Lintas Mediatama. 
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Gambar 4.11 Key Activities Lintas Mediatama 

4.4.8 Key Partnership 

Mitra Utama pada model Pengembangan bisnis advertising  

ini yaitu adalah sebagi berikut: 

1. Coopetition: strategic partnership between competitors 

Menurut Osterwalder & Pigneurs (2010), coopetition 

merupakan salah satu strategi partnership yang dilakukan 

dengan perusahaan berkedudukan sebagai competitor. Strategi 

partnership yang dijalankan adalah dengan menjadikan 

kompetitor sebagai rekan bisnis dari Lintas Mediatama yang 

dapat dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

competitor. Contoh dari strategic partnership between 

competitors Lintas Mediatama adalah ketika ada pelanggan 

yang menginginkan titik untuk LED megatron, dimana titik 

tersebut bukan milik Lintas Mediatama makaa Lintas 

Mediatama bekerja sama dengan kompetitor tersebut. 

 

 



136 
 

	

2. Buyer- supplier relationship 

Merupakan hubungan antara penjual dan pembeli dimana 

Lintas Mediatama menjalin hubungan jangka panjang dengan 

beberapa vendor yang setia. Menurut Heizer  dan Reinder 

(2010) para pemasok jangka panjang lebih memahami tujuan 

dari perusahaan pembeli dan pelanggan, Karena para vendor 

telah mempelajari buying habbit dari perusahan pembeli dan 

pelanggan sehingga membuat vendor dapat fokus dan juga 

membantu kelancaran pengembangan bisnis Lintas 

Mediatama. 

 
Gambar 4.12 Key Partnership Lintas Mediatama 

4.4.9 Cost Structure 

Beberapa pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan 

terkait operasional perusahaan terdiri dari biaya bahan baku, 

pemasaran, pelayanan, penelitian dan pengembangan, manajemen 

hubungan dengan pelanggan dan mitra, sumber daya manusia, 

pengadaan teknologi. Semua pembiayaan tersebut terakumulasi 
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dalam kelompok beban oprasional, inventaris kantor, serta 

equipment. 

Biaya operasional harian yang terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variable, antar alain biaya pemasaran dan R & D, 

rekruitmen, gaji karyawan, tunjangan hari raya karyawan, biaya 

pelatihan dan pengembangan karyawan, sewa gedung, listrik, 

telepon, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Adapun untuk 

pembiayaan dalam jangka panjang antara lain meliputi pembelian 

inventaris kantor, peralatan teknologi computer PC, laptop, 

printer serta aplikasi penunjang. 

 

 
Gambar 4.13 Cost Structure Lintas Mediatama 
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4.4.10 Model Bisnis Kanvas PT Lintas Mediatama 

 

Gambar 4.14 

Model Bisnis Pengembangan Advertising  Lintas 

Mediatama 
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4.5 Implikasi Perancangan Bisnis 

Adapun langkah-langkah dalam perancangan rencana 

bisnis advertising  adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan 

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun 

rencana pendirian usaha adalah menentukan tujuan akhir 

pendiri dalam menjalankan bisnis. Kemana kita akan menuju, 

kapan tibanya, dan seperti apa bisnisnya. penetuan tujuan akhir 

ini akan memudahkan pendiri usaha dalam menentukan tujuan 

jangka panjang perusahaan, jangka menengah, jangka pendek 

tahunan, dan tujuan perencanaan bisnis lainnya seperti rencana 

perbaikan proses manajemen dan rencana pertumbuhan dan 

pengembangan usaha dari tahun ke tahun. Intinya apaun yang 

akan dilakukan dalam menjalankan usaha bertumpu pada titik 

akhir tujuan perusahaan didirikan. Setelah tujuan akhir, misi, 

dan visi ditetapkan, selanjutnya menetukan nilai dan budaya 

yang akan diterapkan dalam perusahaan sebagai kompas 

petunjuk arah aktifitas harian menuju tujuan akhir yang 

berkesinambungan. 
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2. Mendesain model bisnis 

Membuat model bisnis menggunakan kerangka pemikiran 

Model Bisnis Kanvas Osterwalder dan Pigneur, yang terdiri 

dari Sembilan elemen pokok pembangunan model bisnis. 

a. Menetapkan target pasar, siapa pelanggan yang akan 

membeli produk yang akan dijualoleh perusahaan  

b. Produk dan layanan bernilai yang akan kita berikan kepada 

pelanggan 

c. Saluran untuk menginformasikan dan mendistribusikan 

produk dan layanan kepada pelanggan 

d. Hubungan yang akan dijalin dengan pelanggan untuk 

menangkap nilai pelanggan 

e. Sumber pendapatan berasal dari mana 

f. Sumber daya apa yang harus disediakan untuk menjalankan 

model bisnis 

g. Aktivitas kunci yang akan dilakukan agar model bisnis 

berjalan sesuai harapan, dengan sumber daya yang dimiliki 

h. Menjalin hubungan dengan mitra untuk melengkapi sumber 

daya yang tidak dimiliki dan aktivitas yang tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh perusahaan 

i. Struktur biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan oleh 

perusahaan sebagai akibat dari pengadaan sumber daya dan 

kegiatan perusahaan guna menjalankan model bisnis yang 

baik 
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3. Menyusun rencana pemasaran 

Menyusun strategi dan rencana kegiatan pemasaran 

menggunakan strategi 4P. Menentukan desain produk, 

menetapkan harga jual produk, merencanakan kegiatan 

promosi dan periklanan, serta menentukan lokasi produksi dan 

pelayanan atau kantor fisik. 

4. Menyusun rencana operasional  

Menyusun strategi dan rencana proses setiap kegiatan yang 

akan dilakukan selama menjalankan usaha minimal untuk satu 

tahun operasional. Proses kegiatan pemasaran, pelayanan, 

penelitian, dan pengembangan, produksi, pengelolaan sumber 

daya, pengelolaan rantai pasokan, dan aktivitas keuangan.serta 

menetapkan struktur organisasi perusahaan, serta perlengkapan 

dan peralatan yang akan digunakan dala proses operasional 

menjalankan usaha. 

5. Menyusun rencana sumber daya manusia 

Menyusun strategi dan rencan aterkait sumber daya manusia; 

analisis pekerjaan, perkiraan kebutuhan SDM, staffing, standar 

kompetensi, rekrutmen, kompensasi dan remunerasi, 

penghargaan dan sanksi, pelatihan dan pengembangan, 

penilaian kinerja. 
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6. Menyusun rencana keuangan 

Menyusun strategi dan rencana keuangan, terkait dengan 

anggaran dan akuntansi, melakukan analisis keuangan untuk 

mencari sumber dana dan pengalokasian dana, meramalkna 

penjualan, Melakukan penganggaran dengan membuat asumsi 

dan worksheet pengeluaran kas dan sumber kas. Menyusun 

laporan arus kas. 


