
BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Krisis tak terhindarkan setelah dunia menghadapi persebaran virus menular Coronavirus 

disease-19 (CoVid-19) tak terkecuali pasar yang terkena dampak sehingga aktivitas ekonomi 

Mengalami penurunan. Penggunaan metode direct marketing pun memiliki peluang yang besar 

untuk dapat tertular sehingga diperlukan metode indirect sebagai sarana baru dalam menciptakan 

pasar. Menyadari perubahan ini, diperlukan metode yang telah ada dan dapat dioptimalkan yaitu, 

Digital marketing serta mengganti seluruh metode pemasaran konvensional dalam bidang 

apapun.  

Digital marketing telah hadir dan menjadi tren inovatif seiring berkembangnya teknologi, 

pemasar telah terbantu melalui peralatan Digital marketing seperti sosial media dan search 

engine optimization (S.E.O.). Sarana ini tentu perlu kita Optimalkan dengan terjadinya 

persebaran virus infeksius di masa ini. Komponen pemasaran dari Digital marketing sendiri 

adalah penggunaan perangkat teknologj seperti komputer dan gawai pintar serta alat teknologi 

penunjang lainnya yang menghubungkan antara satu manusia dengan manusia lainnya melalui 

sebuah serta perangkat keras dan lain-lainnya. Kehadiran perangkat ketiga tentu menambah 

keleluasaan serta kemudahan dalam menciptakan pasar, dengan kita sebagai operator tersebut 

harus menciptakan kesan dan integritas yang kuat agar tidak tergantikan dengan inovasi tersebut. 

Kita perlu mendalami sebagai operator bidang ini untuk bisa memaksimalkan potensi kerja kita 

dan mengimplementasikan dengan optimal terhadap seluruh klien yang ingin memakai jasa kita. 

Tentunya diperkuat dengan revolusi industri 4.0 melalui Framework seperti cloud computing, 

location Detector, big data analytics, dan internet of Things (IoT), telah menjadikan sarana 

perubahan pesat dalam menciptakan pasar serta mencari pasar tanpa harus mengeluarkan tenaga 

ekstra dalam melaksanakan tugas lapangan. Ini perlu kita cermati, bahwa penggunaan teknologi 

di wilayah Indonesia masih sangat rendah dan rentan dikarenakan pemahaman tentang teknologi 

sendiri dan penggunaan gawai pintar serta perangkat teknologi lainnya yang masih terlalu minim 

akan informasi, menyebabkan banyaknya kebutaan teknologi, Badan Pusat Statistik (BPS) 

membuktikan bahwa pada tahun 2017 Indonesia berada di angka 4,99 dari skala 1 sampai 10 

untuk indeks pembangunan teknologi, artinya bisa dikatakan bahwa setengah penduduk 

Indonesia yang mencapai total 329 juta penduduk masih belum mengerti tentang penggunaan 



teknologi secara efisien dan efektif. Padahal kemudahan teknologi telah memberikan 

kenyamanan terhadap penggunanya seperti belanja tidak harus datang ketempatnya lagi, ataupun 

transfer uang tidak perlu ke bank lagi untuk mengeksekusi pengiriman uang tersebut karena 

sudah hadir beberapa aplikasi adopsi oleh sang perusahaan induk untuk menghadirkan aplikasi 

pihak ketiga demi mendukung kelancaran transaksi. 

Berbicara tentang transaksi, Penulis ingin memberikan sebuah pandangan melalui kinerja 

dan perkembangan teknologi inovatif yang di berikan oleh pihak bank seperti finansial teknologi 

dan kemudahan melakukan pembukaan rekening melalui internet ataupun hadirnya aplikasi 

berbasis teknologi internet seperti Mandiri online banking. Ekspansi pihak Bank X melalui 

inovasi teknologi aplikasi pihak ketiga dan juga optimalisasi transaksi internet telah 

membuktikan bahwa pihak bank serius dalam menggencarkan Digital marketing sebagai metode 

baru tatanan baru dan kampanye pemasaran baru yang dapat bertahan di segala kondisi dan 

situasi seperti persebaran virus saat ini, tentunya perkembangan ini perlu dilaporkan agar dapat 

menghasilkan terobosan lainnya dan memperbaiki kekurangan yang sudah ada sehingga 

terciptanya pasar yang efektif dan efisien serta optimal. 

 

1.2 Masalah Pokok Laporan 

Setelah memahami uraian di atas, Penulis ingin menyampaikan bahwa pembahasan pokok 

dalam topik ini mencakup: 

a) Bagaimana implementasi digitalisasi pemasaran di Bank X ? 

b) Kendala yang dihadapi saat penerapan digitalisasi? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan penulisan 

Dari perumusan masalah tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai penerapan digitalisasi pemasaran di Bank X ; 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dan menyediakan solusi. 



1.3.2 Manfaat  

Laporan tugas akhir yang Penulis kerjakan diharapkan akan memberikan dampak yang 

baik terhadap jurnal ilmu ekonomi serta memberikan wawasan terhadap akademisi bidang 

ekonomi, termasuk penerus Penulis dari Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi 

& Bisnis, Universitas Jambi, maupun teman-teman diploma lainnya 

 

1.4 Metode penulisan  

1.4.1 Jenis data 

1. Data primer 

Data yang berasal dari sumber yang berwenang, yang menyangkut dengan topik tulisan. 

Berupa tentang data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis yang bersangkutan dengan topik 

ini. 

2. Data sekunder 

Ekstraksi melalui jurnal yang memiliki waktu berjangka 8 sampai 10 tahun terakhir 

1.4.2 Metode pengumpulan data 

1. Wawancara 

Memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung pada pihak manajemen bank serta 

konsumen tentang kegiatan pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan dan dampaknya 

terhadap masing-masing pihak 

2. Observasi 

Mengamati secara langsung kegiatan pemasaran dalam menjalankan tugasnya serta 

memahami secara langsung tentang topik penulisan 

3. Studi literasi 

Merupakan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen atau literatur perusahaan dan 

atau pihak eksternal yang menunjang penelitian ini 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

1.5.1 Waktu 

Magang berlangsung dari pertengahan bulan Februari hingga bulan April tahun 2020. 

1.5.2 Lokasi 

Magang dilaksanakan di PT Bank X  Tbk. (persero) yang Alamatnya penulis rahasiakan 



 

1.6 Sistematika penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penulisan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan 

tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian 

sebagai berikut: 

  



1. BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, masalah pokok laporan Tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan 

2. BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan penulisan tugas akhir. 

3. BAB III Pembahasan 

Bab ini berisikan gambaran dan sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi, 

serta permasalahan yang dihadapi. 

4. BAB IV Kesimpulan 

Bab ini menjelaskan simpulan dari penulisan tugas akhir. 

 


