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Abstrak 

 

Salah satu gagasan di era modern ini yaitu pemasaran melalui Digital Marketing dimana para 

pengusaha ataupun perusahaan dapat memasarkan produknya ke khalayak luas, mempromosikan 

produk, melakukan transaksi usaha dll. Serta melakukan komunikasi bisnis lainnya secara 

menyeluruh, dalam rangka memperluas jaringan usahanya, serta dipercaya memiliki efisiensi 

anggaran yang cukup hemat.Tujuanpenelitianiniadalahmemberikan satu analisis mengenai seberapa 

besar peran Digital Marketing bila digunakan sebagai upaya pemasaran bisnis optikal.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian persentase dan student t-test, metode 

persentase ini berkaitan dengan pengumpulan data untuk menentukan jumlah dari variabel dalam 

hitungan persen sedangkan metode student t-test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan 

antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi dengan sampel sebanyak 10 sempel.      Dari 

hasil pengujian hipotesis t-test secara keseluruhan, menghasilkan penelitian bahwa tingkat kenaikan 

omset melalui Digital Marketing diatas 40%. Kesimpulanpenelitianinidigital marketing di era 

modern sekarang ini berdampak besar terhadap peningkatan penjualan dan omset didalam bisnis 

optikal. 

 

Kata Kunci :Pemasaran Digital – Teknologi Modern 
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PENDAHULUAN 

 

      Manajemen pemasaran adalah proses 

penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu 

organisasi (dengan mempertimbangkan 

sumber daya internal dan peluang pasar), 

perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas untuk 

memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan 

mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya.       

Globalisasi telah mendorong beberapa 

perusahaan untuk memasarkan di luar negara 

asal mereka. Pemasaran internasional 

merupakan bagian dari strategi pemasaran 

perusahaan-perusahaan tersebut. Manajer 

pemasaran sering bertanggung jawab untuk 

mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi 

permintaan pelanggan. Hal itu berlaku tidak 

pada semua kasus karena peran seorang 

manajer pemasaran dapat bervariasi sangat 

signifikan berdasarkan ukuran bisnis, budaya 

organisasi, dan konteks industri. Sebagai 

contoh, dalam sebuah perusahaan produk 

konsumen besar, manajer pemasaran dapat 

bertindak sebagai manajer umum dari 

keseluruhan produk yang menjadi tugasnya. 

Untuk menciptakan strategi manajemen 

pemasaran yang efektif dan efisien, 

perusahaan harus memiliki pemahaman 

mendetail dan objektif mengenai bisnis 

mereka sendiri dan pasar tempat mereka 

beroperasi. Dalam menganalisis 

permasalahan-permasalahan ini, bidang 

manajemen pemasaran sering tumpang-tindih 

bidang perencanaan strategis.  

      Dunia usaha dan bisnis merupakan pelaku 

ekonomi terbesar dalam meningkatkan 

perekonomian di indonesia merupakan 

jembatan sebagai menutupi pasar nasional 

dalam masa krisis, terlebih di sektor usaha 

kecil, perusahaan besar mampu membuat 

perkonomian indonesia semakin membaik, 

selain menjadi faktor naiknya perekonomian 

di indonesia sektor usaha merupakan bagian 

terpenting memberikan peluang kerja 

masyarakat di indonesia dalam mengurangi 

upaya pengangguran. 

      Salah satu kunci keberhasilan dunia usaha 

adalah tersedianya pasar yang jelas bagi 

produk mereka. Peran teknologi modern 

sangat berpengaruh bagi kelangsungan 

pemasaran suatu produk dan jasa yang di 

lakukan perusahaan dan seorang pengusaha 

keduanya tidak lepas di zaman era modern 

seperti sekarang. 

      Salah satu gagasan di era modern ini yaitu 

pemasaran melalui Digital Marketing dimana 

para pengusaha ataupun perusahaan dapat 

memasarkan produknya ke khalayak luas, 

mempromosikan produk, melakukan transaksi 

usaha dll. Serta melakukan komunikasi bisnis 

lainnya secara menyeluruh, dalam rangka 

memperluas jaringan usahanya, serta 

dipercaya memiliki efisiensi anggaran yang 

cukup hemat. Digital Marketing adalah suatu 

usaha untuk melakukan pemasaran sebuah 

brand atau produk melalui dunia digital atau 

internet. Bisa melalui iklan di internet, 

facebook, youtube, ataupun media sosial 

lainnya. Tujuannya adalah untuk menjangkau 

konsumen maupun calon konsumen secara 

cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu Digital 

Marketing sangat berkaitan dengan teknologi 

modern di era zaman sekarang 

ini.TujuanpenelitianiniadalahuntukMemberik

an satu analisis mengenai seberapa besar 

peran Digital Marketing bila digunakan 

sebagai upaya pemasaran bisnis optikal. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis PenelitianMetode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian 

persentase dan student t-test, metode 

persentase ini berkaitan dengan pengumpulan 

data untuk menentukan jumlah dari variabel 

dalam hitungan persen sedangkan metode 

student t-test adalah uji komparatif untuk 

menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan 

rata-rata kelompok populasi. Student t test 

disebut juga dengan istilah one variabel t test 

atau uji t satu variabel oleh karena uji t di sini 

menggunakan satu variabel. 

 Lokasi PenelitianPenelitian ini 

dilakukan di 10 Optik yang telah 

menggunakan Digital Marketing Di 

Kecamatan Medan Timur 

Waktu PenelitianPenelitian dilaksanakan akan 

berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, 

mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan 

April 2019. 

 Sumber DataDari primer adalah data 

yang diperoleh penulis melalui observasi atau 

pengamatan langsung dari perusahaan, baik 

itu melalui observasi dan wawancara secara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_global
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Objektivitas_(filsafat)
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis


 
 
Jurnal Ilmiah Binalita Sudama                      Volume 4 Nomor 1 Mei 2019 
ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527  

 

 

langsung dengan pimpinan dan karyawan 

perusahaan. 

 Populasi dan SampelAdapun yang 

menjadi populasi dari penilitian ini adalah 

berbagai bisnis optikal di Medan yang ada 

hubungannya dengan pemasaran digital dan 

teknologi modern. Adapun pengambilan 

sampel dilakukan dengan merandom populasi, 

sampel diambil dari berbagai bisnis optikal di 

medan yang akan menjadi perwakilan dari 

seluruh bisnis optikal di kota medan. 

 Metode Pengumpulan DataTeknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi (pengamatan) dan 

wawancara (interview). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Dari data hasil penelitian kita bisa 

mendapatkan besarnya kenaikkan omset 

dengan adanya pengaruh Digital Marketing 

dan seberapa besar pengaruhnya dalam 

persen. Berikut rumus yang akan peneliti 

gunakan dalam perhitungan persen yaitu 

rumus dari Stephen Schmidt (1994) yaitu : 

 P = 
𝑓

𝑁
 (100) 

Dimana (P) menggambarkan persentase, (f) 

menggambarkan frekuensi dan (N) 

merupakan jumlah total. (Frederick 

J.Gravetter & Larry B.Wallnau 2014. 

Statistics for the Behavioral Sciences Eight 

Edition). 

 

 

 

31%

23%

46%

0%

Pertanyaan 1

Sangat Bagus

Bagus

Tidak Bagus

Sangat Tidak

Bagus

17%

37%
42%

4%

Pertanyaan 2

Sangat Bagus

Bagus

Tidak Bagus

Sangat Tidak

Bagus



 
 
Jurnal Ilmiah Binalita Sudama                      Volume 4 Nomor 1 Mei 2019 
ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527  

 

 

 

 

 

 

42%

41%

14% 3%

Pertanyaan 3

Sangat

Lengkap

Lengkap

Tidak

Lengkap

Sangat Tidak

Lengkap

14%

64%

22%

0%

Pertanyaan 4

Sangat Mudah

Mudah

Tidak Mudah

Sangat Tidak

Mudah

50%
38%

13% 0%

Pertanyaan 5

Sangat Cepat

Cepat

Tidak Cepat

Sangat Tidak

Cepat

0%

39%

61%

0%

Pertanyaan 6

>75%

51-75%

26-50%

0-25%



 
 
Jurnal Ilmiah Binalita Sudama                      Volume 4 Nomor 1 Mei 2019 
ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527  

 

 

 

 

 

 
Hasil Pengujian Hipotesis 

      Dari data diatas saya mendapatkan jumlah 

skor kriterium (bila setiap butir mendapat skor 

tertinggi) = 4 × 10 × 10 = 400. Dengan 

demikian peranan Digital Marketing terhadap 

peningkatan penjualan menurut persepsi 10 

responden itu adalah sebesar 277 : 400 = 

69,25%  

Berikut hasil pengujian hipotesisnya: 

 

No Nama Optik Jumlah 

1 Lily's Optik 34 

27%

52%

21% 0%

Pertanyaan 7

Sangat Besar

Besar

Tidak Besar

Sangat Tidak

Besar

52%
29%

19%

0%

Pertanyaan 8

Sangat Aman

Aman

Tidak Aman

Sangat Tidak

Aman

13%

80%

7%
0%

Pertanyaan 9

76-100%

51-75%

26-50%

0-25%

16%

36%

48%

0%

Pertanyaan 10

Sangat Baik

Baik

Tidak Baik

Sangat Tidak

Baik
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2 Optik Bonia 27 

3 Optik Bonia 28 

4 Optik Bonia 28 

5 Optik Panen Mas 19 

6 Optik Cemerlang 27 

7 Veco Optical 32 

8 Optik 150K 26 

9 Optik Pelita 23 

10 Optik Tri Jaya 33 

 

Uji Student T Test diatas merupakan 

perhitungan manual student t test dengan 

menggunakan perhitungan aplikasi MS Excel. 

Keterangan : 

• Count : Banyak sample yang 

digunakan (N). 

• Mean =AVERAGE (MS Excel) : 

Rata-rata kelompok sampel atau 

responden yang diuji. 

• Standard Deviasi =STDEV.S (MS 

Excel) : Standard Deviasi sampel. 

• Mean Spesifik : Rata-rata yang 

menjadi perbandingan. 

• t table =TINV (MS Excel) : t tabel uji 

1 pihak pada DF N-1 dan probabilitas 

atau Alpha yang ditentukan. 

• df : Nilai DF (Degree of Freedom) 

yaitu N-1 (banyaknya sampel – 1). 

 

1. H0 : tingkat kenaikkan omset 

penjualan dengan menggunakan 

Digital Marketing maksimal 40% 

0,4 × 4 = 1,6 

2. H1 : tingkat kenaikkan omset 

penjualan dengan menggunakan 

Digital Marketing minimal 40% 

0,4 × 4 = 1,6 

3. α = 5% → 0,05 

 

4. Statistic uji : 

 
Rumus Student T Test 

 

t = 
27,7−1,6

4,5716/√10
 = 

26,1

1,445
 = 18,062 

Keterangan: 

t : t hitung 

 : rata-rata sampel 

 : rata-rata spesifik atau rata-rata 

tertentu (yang menjadi perbandingan) 

s : standart deviasi sampel 

n : jumlah sampel. 

5. t table untuk α = 0,05 →2,262 

6. t hitung> dari t table sehingga jatuh di 

daerah penerimaan H1, dengan 

demikian H0 ditolak pada taraf 5% 

dan H1 diterima. Yang berarti tingkat 

kenaikkan omset melalui Digital 

Marketing diatas 40% 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka 

dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Digital Marketing di era modern 

sekarang ini berdampak besar 

terhadap peningkatan penjualan dan 

omset didalam bisnis optikal. 

 

2. Digital Marketing merupakan salah 

satu cara yang efektif untuk 

meningkatkan penjualan dan omset 

dalam bisnis optikal. 

 

3. Bisnis optikal dapat berjalan dengan 

baik dan sukses dengan Digital 

Marketing. 

 

4. Digital Marketing memberikan 

dampak positif terhadap omset dalam 

bisnis optikal. 

Saran yang dapat kita ambil dari pembahasan 

diatas adalah : 

1. Hendaknya tetap terjalin hubungan 

baik antara konsumen dan responden, 

dalam hal ini responden adalah 

pemilik toko yang menggunakan jasa 

Digital Marketing. 

 

2. Adanya peningkatan keamanan dalam 

Digital Marketing sehingga 

responden dan konsumen jadi 

semakin aman dalam bertransaksi. 

 

3. Dalam rangka kepuasan pelanggan 

hendaknya penjual juga 

meningkatkan pelayanan atau dengan 

kata lain mempercantik tampilan atau 

menambahkan fungsi-fungsi baru 

pada Digital Marketing. 

Ada baiknya penelitian tentang Digital 

Markting ini dilakukan dalam skala yang lebih 
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besar dan akurat, karena hasil dari penelitian 

semacam ini dapat menjadi referensi yang 

bagus untuk perkembangan kedepannya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Gravetter, J. Frederick. Wallnau, B. Larry. 

2014 Statistics for the Behavioral 

Sciences Eight edition. 

Kannan, P. K., & Hongshuang, L. (2016). 

Digital Marketing: A Framework, 

Review and Research Agenda. 

International Journal of Research in 

Marketing. 

Soegoto, Eddy Soeryanto. 2009 

Entrpreneurship: Menjadi Pebisnis 

Ulung. Elex Media Komputindo. 

Vernon, Mark. Bisnis The Key Concepts. 

Zaki, Ali. SmitDev Community: 7CMS 

Pilihan untuk Internet Marketing. 

 


