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I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Iklan merupakan bagian penting pemasaran. Iklan atau advertising 

didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang memerlukan biaya, bersifat 

persuasif, dan menggunakan media massa, termasuk di dalamnya 

komunikasi interaktif untuk meraih perhatian masyarakat agar mengenal 

dan berhubungan dengan pihak sponsor (Wells et al., 2006). Iklan 

ditujukan untuk memberikan citra atau pengenalan tentang organisasi, 

perusahaan, produk, kebijakan, acara atau peristiwa dengan suatu tujuan 

tertentu. Bagi perusahaan, iklan merupakan langkah yang baik untuk 

memasarkan produk atau jasa serta mencapai tujuan penjualan atau laba 

tertentu.  

Iklan dapat disampaikan dalam media elektronik maupun media 

cetak. Salah satu bentuk media cetak dengan sistem digital yang sangat 

umum dijumpai adalah outdoor advertising. Media promosi tersebut 

dilakukan di luar ruang, di area tertentu, baik bersifat statis maupun 

dinamis dalam beberapa bentuk antara lain billboard, spanduk, neon box, 

dan media iklan pada alat transportasi.  

Media iklan sebagai sebuah industri memiliki prospek pasar yang 

sangat baik. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dalam 

www.pppi.or.id yang diakses pada Desember 2009 menyatakan bahwa 

pengeluaran iklan di Indonesia pada tahun 2003 mencapai Rp 17 triliun 

dengan pertumbuhan pengeluaran pada kurun waktu 1998 – 2003 

sebesar rata-rata 35,4%. Setidaknya diidentifikasi terdapat dua jenis 
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pasar dalam industri kreatif ini, yaitu pasar yang bersifat rutin dan pasar 

yang bersifat musiman. Pasar rutin antara lain berupa iklan tentang 

perusahaan, produk, dan jasa. Pasar musiman antara lain saat terjadinya 

pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum nasional. 

Berkaitan dengan prospek pasar yang baik, industri iklan 

khususnya outdoor advertising sangat menarik bagi perusahaan 

pendatang baru sehingga persaingan dalam industri ini sangat ketat. 

Seluruh perusahaan dalam industri, baik besar maupun kecil berusaha 

untuk bertahan dan memaksimalkan keuntungan dengan segala sumber 

daya yang dimiliki.  

PT. Cahaya Lintasmedia merupakan salah satu perusahaan 

outdoor advertising yang embrio bisnisnya telah ada sejak 1995. Pada 

awalnya, PT. Cahaya Lintasmedia bernama CV. Bossas yang merupakan 

perusahaan patungan dari beberapa orang. Pada Desember 2007, CV. 

Bossas berubah nama menjadi PT. Cahaya Lintas Media dengan direktur 

Ir. Mahawan Rusbandono, MBA. Merek dagang PT. Cahaya Lintasmedia 

adalah Ray Media (www.raymedia-world.com, diakses April 2009). 

Hingga tahun 2008, PT. Cahaya Lintasmedia telah memiliki kantor pusat 

di Cibubur dan satu kantor cabang yang berlokasi di Serpong. Pada masa 

mendatang, manajemen sedang mempersiapkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan penambahan cabang ke daerah lain di 

Indonesia, franchise merek dagang  dan ekspansi usahanya ke luar 

negeri di wilayah Timur Tengah.  
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Dalam kurun waktu dua tahun operasional PT. Cahaya 

Lintasmedia belum dapat diperoleh kekuatan bersaing yang baik terhadap 

para pesaing dalam industri outdoor advertising. Berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan, pada tahun 2008 pendapatan perusahaan dari 

penjualan produk outdoor advertising  mencapai Rp 6,52 miliar  dengan 

keuntungan Rp 1,61 miliar. Namun pada tahun 2009, perusahaan 

mengalami penurunan pendapatan menjadi hanya sebesar Rp 5,96 miliar 

dengan keuntungan Rp 967 juta. Kondisi tersebut menunjukkan kurang 

mampunya perusahaan bersaing dalam industri, selain adanya faktor lain 

seperti kecelakaan dalam usaha.  

Apabila menggunakan data PPPI (www.pppi.or.id, diakses 

Desember 2009) yang menyatakan bahwa pada tahun 2003 pengeluaran 

iklan di Indonesia sebesar Rp 17 triliun dan pertumbuhan pengeluaran 

rata-rata 35,4% dan asumsi porsi iklan dalam bentuk outdoor advertising 

tetap 3% maka diperoleh nilai pengeluaran iklan untuk outdoor advertising 

di Indonesia pada tahun 2009 sebesar Rp 1,08 triliun. Pendapatan PT. 

Cahaya Lintasmedia rata-rata pada kurun waktu 2008 – 2009 adalah 

sebesar Rp 6,24 miliar atau hanya sekitar 0,6% dari pangsa pasar. 

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan titik tolak strategi bisnis 

perusahaan agar dapat bersaing dan meningkatkan pangsa pasar pada 

masa mendatang.  

Menghadapi persaingan dalam industri outdoor advertising, PT. 

Cahaya Lintasmedia menyadari pentingnya teknologi dan kemampuan 

mendiferensiasikan diri dan produk yang dihasilkan. PT. Cahaya 
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Lintasmedia selalu berusaha mengikuti dan mengambil manfaat dari 

perkembangan teknologi untuk peralatan dan mesin yang dimilikinya, baik 

berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). 

Dengan komitmen tersebut, manajemen perusahaan berharap agar 

perusahaan dapat selalu bertahan dalam persaingan bisnis outdoor 

advertising. 

Penetapan teknologi sebagai komponen penting dalam strategi 

bisnis merupakan hal yang mutlak, terutama bagi perusahaan yang 

berada dalam industri yang sangat tergantung pada teknologi. 

Perencanaan teknologi yang baik harus melalui manajemen teknologi 

yang baik. Untuk dapat melakukan manajemen teknologi yang baik, PT. 

Cahaya Lintasmedia perlu melakukan perencanaan yang dimulai dengan 

identifikasi terhadap : kondisi internal dan eksternal perusahaan, tingkat 

penerapan manajemen teknologi saat ini, untuk dapat menjadikan 

teknologi sebagai keunggulan bersaing dalam strategi bisnis dan strategi 

teknologinya. Dengan langkah tersebut, berbagai investasi dan aktivitas 

operasional perusahaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan 

meningkatkan laba perusahaan. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Persaingan bisnis di segala bidang usaha termasuk dalam usaha 

outdoor advertising semakin ketat dan sangat ditentukan oleh tingkat 

kecanggihan teknologi yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perusahan. 

Teknologi akan menjadi kunci keberhasilan dalam usaha apabila 
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diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dalam 

persaingan bisnis juga perlu strategi bisnis yang tepat berkaitan dengan 

bidang teknologi yang digunakannya.  

Pengelolaan atau manajemen terhadap teknologi dalam suatu 

organisasi harus memperhatikan perangkat-perangkat teknologi yang ada 

di dalamnya. Menurut Sharif (1993), komponen teknologi dapat 

dikelompokkan menjadi bentuk perangkat teknologi (technoware), 

perangkat manusia (humanware), perangkat informasi (inforware) dan 

perangkat organisasi (orgaware). Keempat perangkat tersebut harus 

dikelola dengan baik agar dapat menjadi keunggulan bersaing 

perusahaan. Suatu kajian tentang identifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, ancaman, manajemen teknologi, formulasi strategi bisnis, 

formulasi strategi teknologi serta integrasi strategi bisnis dan strategi 

teknologi, akan mengarahkan secara komprehensif dan efektif tindakan 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk 

mewujudkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan (sustained 

competitive advantage) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.  

 

 

Hasil identifikasi menunjukkan adanya beberapa permasalahan 

dalam operasional PT. Cahaya Lintasmedia, sebagai berikut. 

1. Diferensiasi proses dan produk belum terjadi 

2. Kemampuan bersaing terutama hanya mengandalkan persaingan 

harga dan hubungan personal 
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3. Pengembangan bisnis lambat 

4. Manajemen teknologi dalam kaitannya dengan kemampuan 

transformasi teknologi dan kemampuan teknologi kurang 

diperhatikan. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Kondisi yang dihadapi PT. Cahaya Lintasmedia sangat 

menentukan kesiapan perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha 

outdoor advertising. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang menjadi kunci sukses 

dalam usaha outdoor advertising? 

2. Bagaimana transformasi teknologi dan kemampuan teknologi 

dalam perusahaan? 

3. Bagaimana strategi teknologi dan strategi bisnis perusahaan untuk 

meningkatkan daya saing dalam usaha outdoor advertising?  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Menetapkan faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor-

faktor kunci sukses usaha outdoor advertising 

2. Menetapkan transformasi teknologi dan kemampuan teknologi 

dalam perusahaan 
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3. Merumuskan alternatif strategi teknologi dan strategi bisnis PT. 

Cahaya Lintasmedia untuk meningkatkan daya saing dalam usaha 

outdoor advertising.  
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