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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 Industri media telah hadir sejak ratusan tahun silam. Kemajuan industri 

media cetak terus berkembang semenjak munculnya mesin cetak oleh Johannes 

Guttenberg 1453 (Locksley 2008). Setelah itu, diberitakan bahwa newspaper 

dengan menggunakan versi bahasa Inggris muncul sejak tahun 1620. 

Kemajuan teknologi pun ikut memajukan industri media internasional. 

Diberitakan oleh Locksley (2008), pada abad ke-19 industri media mengalami 

perubahan-perubahan seiiring perkembangan zaman. Perubahan industri media 

pun dimulai dengan munculnya penemuan telegraf, telepon, fonograf, jukebox, 

sinematografi, nirkabel, telegraf, dan loudspeaker, yang masing-masing secara 

terpisah ikut memajukan peran media. 

The British Broadcasting Corporation (BBC) disebut sebagai awal mula 

adanya dunia penyiaran televisi (TV) yang disiarkan pada tahun 1936. TV kabel 

diperkenalkan mulai di Amerika Serikat pada tahun 1948. Setelah munculnya 

teknologi tersebut, teknologi lain pun mulai ikut berkembang dengan pesat. Sejak 

saat itu bermunculan teknologi baru seperti, ponsel, mikroprosesor, audiokaset, 

komputer, Cable News Network (CNN), Compact Disc (CD), laptop, World Wide 

Web, database online, CD-ROM, high-definitionTV, DVD, MP3, dan internet. Hal 

tersebut diasumsikan sebagai transformasi yang telah menciptakan industri baru 

yang berskala besar. 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat tak dipungkiri memiliki 

dampak terhadap berbagai media pemberitaan, seperti salah satunya media cetak. 

Semenjak mulai masuk dan berkembangnya internet, industri media cetak mulai 

memasuki tahap kekhawatiran. Pasalnya, banyak bermunculan pemberitaan 

melalui media internet atau lebih popular dengan media online. Media online 

menawarkan sesuatu yang baru bagi pembacanya. Pembaca hanya cukup 

mengakses internet, informasi terbaru pun dapat diperoleh dengan mudah, baik 

pemberitaan mengenai dalam negeri maupun internasional. Sehingga banyak 

perusahaan media selain menghasilkan media cetak, juga memiliki media dalam 

bentuk online. 

Semakin tingginya penetrasi internet mengubah kebiasaan dan perilaku 

masyarakat dalam mengonsumsi media. Mencuatnya fenomena media sosial 

seperti facebook, twitter, dan instagram membuat orang begitu mudah mengakses 

informasi dalam waktu yang sangat cepat. Sosial media dalam bisnis sangat 

mendorong pelanggan memahami produk suatu perusahaan (Chua dan Alton 

2013). Media sosial pun sudah menjadi gaya hidup yang tak terpisahkan dari 

kehidupan sehari-hari. Bahkan, seringkali publik lebih dulu menerima informasi 

dari media sosial dibandingkan dari media mainstream. Media era digital 

memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat karena internet 

yang membuat transformasi media cetak ke digital (Ido 2009).  

 Era digital yang muncul menghadirkan permasalahan-permasalahaan bagi 

beberapa perusahaan media cetak. Hadirnya media online di ranah dunia 

pemberitaan menjadikan pergeseran minat pembaca dalam mengakses informasi 

melalui media cetak. Programme for International Student Assessment/PISA 
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(2015) menerbitkan data mengenai minat baca di dunia, Indonesia berada pada 

urutan 62 dari 70 negara. Hal ini menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia 

masih sangat rendah.   

Jumlah oplah yang terus menurun juga menjadi salah satu imbas yang 

dialami oleh beberapa perusahaan. Sasmoyo (2012) menjelaskan bahwa pada 

surat kabar di Radar Bogor, presentase total pembaca mengalami penurunan yang 

mnjadi bukti terjadinya pergeseran kebiasaan dalam mendapatkan informasi dari 

surat kaba ke media internet. Selain itu, kepercayaan pihak swasta dalam 

memasang iklan sudah mulai menurun. Banyak perusahaan yang sudah beralih 

untuk melakukan belanja iklan pada media-media online. 

Data yang tertera pada gambar 1 merupakan survei yang dipubikasikan 

oleh Kleiner Perkins Caufield Byers (KPCB) pada tahun 2016. Data tersebut 

menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2015 pemasang iklan media online di USA 

meningkat setiap tahunnya. Iklan melalui mobile online juga meningkat sangat 

pesat terutama tahun 2015 yang mencapai sekitar 5% peningkatannya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat tren yang meningkat untuk pemasangan 

iklan di media internet. 

KCPB (2016) juga mempublikasikan data perbandingan jumlah belanja 

iklan dan waktu yang digunakan untuk melihat media yang dapat dilihat pada 

gambar 2. Data menunjukkan bahwa nilai belanja iklan di USA untuk media cetak 

kalah jauh dibandingkan media internet. Nilai belanja iklan untuk media cetak 

sebesar 18% sedangkan media internet sebesar 23%. Jika dilihat dari waktu yang 

digunakan untuk mengakses media tersebut juga cukup jauh berbeda. Waktu yang 

digunakan untuk mengakses media cetak sangat rendah hanya 4%, sedangkan 

media internet sebesar 24%.  

  
Sumber: Kleiner Perkins Caufield Byers (2016) 

Gambar 1 Data perkembangan iklan online di USA 
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Perusahaan riset online yakni katadata.co.id juga mempublikasikan data 

mengenai belanja iklan media di Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan hal yang sama yakni media cetak mengalami tren yang menurun, 

lain halnya dengan televisi yang memiliki tren meningkat tiap tahunnya. Gambar 

3 menunjukkan data belanja iklan pada media koran yang mengalami penurunan, 

diawali dari tahun 2014 sebesar 32,2 triliun menjadi 28,5 triliun pada tahun 2017. 

Media cetak seperti majalah pun mengalami hal yang sama, belanja iklan 

cenderung stagnan dari tahun ke tahun bahkan mengalami penurunan dari 2011 

sebesar 2,2 triliun menjadi setengahnya di tahun 2017 yaitu 1,1 triliun. 

 Sumber: Katadata.co.id 

Gambar 3 Belanja iklan media televisi, koran, dan majalah di Indonesia 2011-2017 
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Sumber: Kleiner Perkins Caufield Byers (2016) 

Gambar 2 Perbandingan nilai belanja iklan dan waktu untuk melihat media 
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 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mempublikasikan 

hasil riset mengenai penggunaan internet di Indonesia yang dapat dilihat pada 

gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa internet di Indonesia 

meningkat tajam setiap tahunnya. Tahun 1998 pengguna internet hanya sekitar 0,5 

juta orang dan di tahun 2017 sebanyak 143,26 juta jiwa. Jika dilihat dari total 

penduduk Indonesia yang berkisar 262 juta jiwa, pada tahun 2017 pengguna 

internet mencapai 55% penduduk Indonesia. Selain itu APJII juga melaporkan 

data bahwa sebesar 55,30% pemanfaatan internet digunakan untuk mencari 

informasi berupa artikel atau berita.  

Hal tersebut menunjukkan adanya penetrasi teknologi terutama internet 

yang mempengaruhi masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini juga 

mengindikasikan terjadinya pergeseran tren dari media cetak ke media online, 

sehingga menjadi sebuah tantangan bagi media cetak terutama yang masih eksis 

dan bertahan hingga saat ini.  

Perkembangan media online yang sudah menjamur dimana-mana juga 

menjadikan beberapa perusahaan media cetak melakukan perubahan besar-

besaran. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi 

perusahaan. Beberapa perusahaan media cetak bahkan terpaksa melakukan 

penutupan dikarenakan tidak mampu lagi bersaing. Permasalahan yang dialami 

tersebut membuat industri media cetak diharuskan berbenah diri. Diperlukan suatu 

strategi yang jitu untuk meningkatkan daya saing agar tidak tergerus oleh 

perkembangan zaman.  

 

 

Rumusan Masalah 

 

 Di bidang media agribisnis, ada beberapa perusahaan yang berfokus 

memberitakan perkembangan dunia pertanian. PT Permata Wacana Lestari (PT 

PWL) adalah salah satu perusahaan yang menekuni usaha percetakan dan 

publikasi majalah yang menangani khusus bidang pertanian. PT PWL memiliki 2 

bisnis utama yakni Trobos dan Agrina.  

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

Gambar 4 Statistik pengguna internet di Indonesia 
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 Trobos merupakan media segmented dengan bahasan khusus seputar 

peternakan dan perikanan. Trobos memiliki tiga sub bagian utama yaitu Majalah 

Trobos Livestock, Majalah Trobos Aqua, dan Trobos Communication. Majalah 

Trobos Livestock adalah majalah bulanan yang menangani pemberitaan mengenai 

dunia peternakan. Sedangkan Majalah Trobos Aqua adalah majalah bulanan yang 

memberitakan informasi seputar perikanan. Selain bisnis di media cetak, Majalah 

Trobos juga melakukan pengembangan bisnis dengan membuka Trobos 

Communication yang menangani event organizer (EO) di bidang peternakan dan 

perikanan.  

 Agrina merupakan media yang membahas mengenai dunia pertanian 

secara luas. Agrina menampilkan berita-berita seputar sayur, buah, tanaman 

pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman hobi dan hewan peliharaan. 

Agrina awalnya merupakan sebuah tabloid dwi mingguan, namun saat ini dirubah 

menjadi sebuah Majalah yang terbit satu bulan sekali. PT PWL juga memiliki 

versi digital (web dan aplikasi) untuk berita yang ditulis di media cetaknya dan 

TV streaming yang berisi konten-konten video.  

 PT PWL merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam niche market, 

khususnya dunia agribisnis. Kompetitor pada industri media agribisnis pun tidak 

terlalu banyak. Kompetitor utama Majalah Trobos di Indonesia diantaranya 

Majalah Poultry Indonesia, Majalah Infovet, dan Majalah Info Akuakultur. 

Sedangkan kompetitor majalah Agrina adalah Majalah Trubus, Majalah Swadaya, 

Tabloid Sinar Tani, Majalah Warta Agro, Agro Indonesia, Majalah Tropis, dan 

Majalah I-Horti. Kompetitor utama Majalah Trobos saat ini masih berfokus untuk 

memberitakan informasi dalam bentuk cetak. Sedangkan beberapa kompetitor 

Majalah Agrina sudah mulai melirik dunia digital sebagai bagian core bisnisnya.  

 Bersaing di dalam era digital tidak hanya membutuhkan strategi dalam hal 

teknologi saja, diperlukan juga suatu kesiapan dari segi internal perusahaan. 

Kebutuhan akan kekuatan internal perusahaan sangat perlu dijaga dan 

ditingkatkan agar tidak tergerus dengan perkembangan inovasi.  

 Meninjau kondisi PT PWL saat ini, masih banyak permasalahan-

permasalahan yang ditemukan. Salah satunya ditinjau dari segi ekonomi, jika 

melihat laporan keuangan di PT PWL yang digambarkan pada tabel 1, 

memperlihatkan bahwa laba/rugi operasional tanpa dimasukkannya faktor 

pendapatan lain, cenderung mengalami nilai negatif setiap tahunnya, terutama 

pada tahun 2012-2014. Hal ini menunjukkan adanya kerugian pada core business 

perusahaan, yakni penerbitan majalah. Hal ini diduga adanya inefisiensi pada 

biaya operasional perusahaan. Selain itu kurangnya promosi dalam penjualan 

majalah maupun iklan. 

 Jika dilihat dari laporan laba/rugi di PT PWL pada lampiran 1, laba/rugi 

sesudah pajak, dari tahun ke tahun perusahaan mendapatkan keuntungan, kecuali 

pada tahun 2014. Hal tersebut diakibatkan membengkaknya biaya operasional 

yang ditunjukkan dengan kerugian sebesar Rp 791,013,361 pada laba/rugi 

operasional. Apabila dilihat secara keseluruhan, perusahaan memang masih 

mendapatkan keuntungan, namun hal ini tentunya tidak diinginkan jika 

berlangsung secara berkepanjangan. Bisnis utama perusahaan seharusnya dapat 

memberikan keuntungan dan mampu menopang semua biaya operasional.  

 Permasalahan lain adalah keterlambatan cetak yang sering ditemukan di 

setiap edisinya. Para pengiklan yang sudah melakukan kontrak menjadi salah satu 
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alasan yang sering dikemukan. Beberapa pengiklan yang kontrak memang kerap 

kali memberikan materi iklan berdekatan dengan jadwal cetak, terlebih lagi saat 

mereka memiliki acara yang harus ditulis oleh para jurnalis. Koreksi dari pihak 

pengiklan sering kali memakan waktu yang lama. Lama waktu dipercetakan pun 

menambah waktu keterlambatan cetak yang berakibat telatnya majalah yang 

diterima konsumen.      

Iklan merupakan salah satu pendapatan terbesar di dalam bisnis media 

cetak. Salah satu poin yang paling penting adalah persaingan di antara media pers 

menunjukkan bagaimana iklan menentukan hidup dan mati media (Isnaini 2013). 

Sasaran pengiklan PT PWL berasal dari kalangan tertentu yang terbiasa ataupun 

berkecimpung di dunia pertanian. Hal tersebut mendasari adanya konsentrasi 

target marketing dengan lingkup yang lebih terbatas. Beberapa tahun belakangan 

ini pasar iklan di Majalah Trobos dan Agrina dapat dikatakan pasar yang jenuh. 

Pertumbuhan jumlah iklan pun cenderung stagnan. Dari segi marketing iklan pun 

mengalami kesulitan dalam mencari target baru.     

Selain dari permasalahan di atas, penjualan majalah juga mengalami 

penurunan. Hal tersebut dikarenakan beberapa agen penjualan buku dan majalah 

banyak yang gulung tikar. Toko-toko buku besar di beberapa kota pun sama 

halnya dengan demikian, banyak toko yang tutup. Saat ini orang-orang lebih 

memilih untuk membaca dalam bentuk digital sehingga sulit sekali bagi agen 

maupun toko besar memasarkan buku atau majalah dalam bentuk cetak. Beberapa 

agen pun mengembalikan majalah yang dikirim oleh PT PWL dengan alasan tidak 

banyak yang membeli. Kondisi ini adalah salah satu dampak yang sangat 

dirasakan oleh PT PWL dalam menghadapi era digital. Sehingga diperlukan suatu 

penelitian mengenai kondisi bisnis perusahaan saat ini dan strategi yang 

diperlukan perusahaan dalam mempertahankan bisnis agar tetap berkelanjutan, 

telebih lagi adanya ancaman globalisasi dari berkembangnya era digital. 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian, diantaranya sebagai berikut:  

1. Apa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengembangan bisnis pada PT PWL? 

2. Apa saja strategi yang dapat diterapkan di PT PWL? 

3. Apa prioritas strategi yang paling sesuai bagi pengembangan bisnis media di 

PT PWL?  

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian dari pertanyaan penelitian di atas, dapat diuraikan 

bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi pengembangan bisnis pada PT PWL 

2. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan di PT PWL  

3. Menentukan prioritas strategi yang paling sesuai bagi pengembangan bisnis 

media di PT PWL 
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Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dengan 

adanya penelitian ini adalah:  

1. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran strategi bagi 

pengembangan usaha dan dapat menjadi masukan bagi pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang  

2. Bagi penulis, selain sebagai syarat kelulusan juga untuk mengetahui dan 

merumuskan strategi pengembangan bisnis di media cetak  

3. Bagi Akademisi, dapat menjadi referensi dan acuan ataupun menjadi inspirasi 

bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada salah satu perusahaan 

media agribisnis yakni PT PWL sebagai objek penelitian untuk memberikan 

alternatif strategi pengembangan usaha. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup 

perumusan strategi yang disusun berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal 

serta metode QSPM (Quantitative Strategic Planing Matrix). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perencanaan Strategis 

 

Strategi merupakan sekumpulan tindakan yang dirancang untuk 

menyesuaikan kompetensi perusahaan dan tuntutan eksternal pada suatu industri 

(Rachmat 2013). Strategi ini dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi 

korporasi. Perencanaan strategis bertujuan untuk melihat secara obyektif situasi 

internal dan eksternal perusahaan sehingga dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungan eksternal yang ada (Rangkuti 2006). Strategi dicirikan dengan rencana 

aksi tertulis, sasaran dan prosedur (Acur dan Englyst 2006). 

 Perencanaan strategis diperlukan karena setiap saat akan terjadi suatu 

perubahan seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan inflasi, tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang menurun, perubahan teknologi, dan perubahan 

kondisi demografis. Porter (1993) Perencanaan strategis juga sangat penting 

karena berkaitan dengan keunggulan bersaing dalam menghasilkan produk atau 

jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Strategi juga merupakan suatu alat 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila konsep strategi tidak begitu jelas 

keputusan yang diambil bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan 

mengabaikan keputusan yang lain (Abdurrahim 2014). Strategi secara eksplisit 

merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis 

(Evalia 2015). 

Proses merumuskan strategi sering kali dirasa sangat sulit dan terkadang 

menemui suatu hambatan. Hal ini dikarenakan banyaknya salah kaprah dalam 

membedakan antara perencanaan strategi dengan manajemen strategi. Strategi 
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