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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini arus informasi dan komunikasi semakin

meningkat. Untuk mempercepat pendistribusian informasi dan aliran komunikasi

antara satu individu kepada individu mulai muncul banyak layanan instant

messaging atau layanan pesan instan. Instan messaging atau layanan pesan instan

adalah layanan berbincang-bincang yang memungkinkan pelaku menciptakan

jalur bincang pribadi sehingga seseorang dapat mengetahui saat orang lain dalam

daftar layanannya ingin memulai sesuatu (Laudon; 382). Semakin banyaknya

aplikasi layanan pesan instan yang muncul, membuat layanan pesan instan pun

semakin bervariasi. Variasi layanan pesan instan tersebut seperti Short Message

Service (SMS), BBM (Blackberry Messenger) sampai layanan pesan instan yang

baru-baru ini berdiri seperti Kakao Talk, We Chat, Line, Whatsapp dan masih

banyak lagi. Salah satu layanan pesan instan yang saat ini marak dibicarakan

adalah Kakao Talk. Kakao Talk dirilis pada 18 Maret 2010 oleh Kakao Corp,

perusahaan asal Korea Selatan. Kakao Talk bertempat di Seoul. Saat ini, layanan

tersebut bisa dipakai di platform iOS, Android dan Windows Phone. Di dalam

Kakao Talk terdapat banyak kelebihan yang bisa memudahkan penggunanya

dalam berkomunikasi, contohnya seperti Group Chat dengan jumlah partisipan

yang tiada batas, Group Call yang bisa diikuti lima partisipan, Kakao Talk for PC,

Games yang tidak dimiliki oleh layanan pesan instan lainnya (KakaoTalk 2013)
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Namun bukan itu yang menjadi fokus dalam sepak terjang Kakao Talk.

Kakao Talk membuat sebuah program yang sangat unik. Program unik tersebut

adalah program terobosan sales promotion-pemberian kupon dalam bentuk fitur

“Plus Friend”. Fitur ini disebut sebagai salah satu bentuk diferensiasi dan

keunggulan utama Kakao Talk dibandingkan para kompetitornya sesama layanan

pesan instan (Tekno.Kompas 2013). Di dalam penelitian ini, peneliti hendak

melakukan penelitian untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai

program sales promotion-fitur Plus Friend Kakao Talk.

I.2. Identifikasi Masalah

Menurut Robin Landa dalam bukunya yang berjudul Designing Brand

Experience (2005), ahli pemasaran ini ini berpendapat bahwa promosi adalah

suatu proses untuk memperkenalkan, memasarkan dan meningkatkan ketertarikan

sebuah ide, produk maupun event. Promosi dapat mengarah kepada variasi solusi

yang beragam dan eksekusi dengan berbagai media. Salah satu perusahaan yang

dalam prosesnya menerapkan cara unik dan baru dalam mempromosikan

produknya sehingga produknya pun semakin populer atau terkenal adalah Kakao

Talk. Kakao Talk menggunakan metode sales promotion berupa program fitur

“Plus Friend”. Metode promosi yang dilakukan Kakao Talk ini merupakan cara

yang berbeda dengan promosi-promosi penjualan pada umumnya. Berbeda dari

umumnya, karena Kakao Talk menggandeng beberapa brand untuk menyediakan

aneka konten dan promo lewat fitur Plus Friend di dalam layanan pesan instan

tersebut. Kakao Talk menggunakan sales promotion dalam bentuk pemberian

kupon terkait dengan brand-brand yang diajak bekerja sama (Tekno.Kompas
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2013).

Setiap Senin, para pengguna Kakao Talk yang berteman dengan Plus

Friend 7-Eleven dapat menikmati minuman Slurpee aneka ukuran hanya dengan

Rp 5.000,- (harga normal: Rp12.500,- untuk ukuran besar). Setiap Selasa,

Chatime akan memberikan satu minuman gratis untuk setiap pembelian satu

minuman apa saja bagi pengguna Kakao Talk yang sudah menambah Chatime

sebagai Plus Friend mereka. Selain itu, pengguna Kakao Talk juga dapat

menikmati satu paket McChicken gratis dari Plus Friend McDonalds untuk

pembelian paket yang sama setiap Rabu. Pada hari Kamis, pengguna yang

berteman dengan Baskin-Robbins dapat menikmati satu single scoop gratis untuk

setiap pembelian satu value scoop. Sementara itu, pada hari Jumat, pengguna yang

berteman dengan Blitzmegaplex dapat menikmati Couple Combo (dua minuman

dan satu popcorn regular) gratis untuk setiap pembelian dua tiket film

(Techno.Okezone 2013)

Program promosi fitur Plus Friend Kakao Talk khusus di hari kerja

tersebut berlangsung mulai 2 Desember 2013 hingga 28 Februari 2013. Namun

sebagai bentuk ekspansi yang lebih luas Kakao Talk kemudian tidak melakukan

pembatasan periode terhadap fitur Plus Friend ini. Semenjak Maret 2013, fitur

Plus Friend bisa digunakan setiap hari tanpa adanya jangka waktu dan memiliki

varian yang lebih banyak dalam segi brand yang diajak bekerja sama. Brand-

brand lain yang masuk seperti brand Gold Gym, Martha Tilaar, Pepper Lunch dan

masih banyak lagi.

Untuk menikmati seluruh manfaat di atas, pengguna Kakao Talk hanya

perlu menambahkan akun Plus Friend dari merek-merek di atas dan menggunakan

http://www.merdeka.com/tiket-pesawat/
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kupon promosi yang dikirim ke masing-masing chat room pengguna setiap hari.

Para pengguna Kakao Talk cukup menunjukkan kupon tersebut ke kasir dari

masing-masing brand yang berpartisipasi untuk menikmati promosi ini.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran sales promotion

program-fitur Plus Friend ini bisa membuat masyarakat aware akan Kakao Talk

dan menggunakan aplikasi Kakao Talk di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun

pengguna Kakao Talk melonjak cukup drastis apalagi di pengguna usia muda,

tetatpi justru Kakao Talk masih kalah jika dibandingkan dengan We Chat dalam

aplikasi chatting yang paling populer, sering diunduh dan sering digunakan.

Kakao Talk bahkan hanya menempati peringkat ke empat dari data tersebut

dibawah We Chat, BBM dan Line (Google Trend 2013). Sebuah tanda tanya besar

mengenai keefektivitasan sales promotion program-fitur Plus Friend dalam

mempopulerkan penggunaan aplikasi Kakao Talk itu sendiri. Maka dari itu

peneliti ingin meneliti tentang bagaimana peran sales promotion program-fitur

Plus Friend yang dilakukan Kakao Talk dalam mempopulerkan penggunaan

aplikasi Kakao Talk.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: bagaimana peran sales promotion

program-fitur Plus Friend Kakao Talk dalam mempopulerkan penggunaan

aplikasi Kakao Talk?
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I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penilitian ini

adalah untuk mengetahui peran sales promotion program-fitur Plus Friend yang

dilakukan Kakao Talk dalam mempopulerkan penggunaan aplikasi Kakao Talk.

I.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan/atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bidang Akademis:

Penelitian ini dapat bermanfaat di dalam bidang pendidikan

khususnya ilmu komunikasi di bidang Integrated Marketing

Communication (IMC) untuk memperdalam pengertian dan

pemahaman tentang promosi khususnya sales promotion berbentuk

pemberian kupon, di mana penelitian ini membahas tentang

penggunaan metode promosi yang unik.

2. Bidang Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk

pihak Kakao Talk sendiri sehingga mereka dapat melihat apakah

program yang mereka canangkan dalam membuat fitur Plus Friend

ini bisa mempopulerkan penggunaan aplikasi Kakao Talk atau

tidak serta secara mendalam bagaimana proses

mempopulerkannya.

3. Bidang Sosial:
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Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat

sehingga mereka dapat memahami bentuk promosi khususnya

sales promotion, sehingga bisa digunakan dalam berbagai kegiatan

pemasaran yang diinginkan.

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisikan tentang susunan penelitian skripsi ini

mulai dari bab I hingga bab VI, serta hal-hal apa saja yang ingin dibahas penulis

pada setiap bab tersebut. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika

penelitian.

Bab II: Objek Penelitian

Bab ini akan berisi tentang objek yang akan diobservasi oleh peneliti.

Objek dari penelitian ini adalah Kakao Talk dan bentuk promosinya. Peneliti akan

membahas mengenai company profile Kakao Talk serta metode promosi yang

Kakao Talk lakukan, khususnya dalam fitur Plus Friend

Bab III: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan teori dan konsep yang terdapat di latar belakang

masalah, teori serta konsep ini merupakan dasar dari penelitian yang akan

dilakukan. Pada bab ini juga akan menjelaskan istilah-istilah yang ada
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berdasarkan pendapat dari para ahli, sehingga dapat menjawab pertanyaan

mendasar terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendapat dari para ahli ini

dapat membantu pembaca menjadi lebih mengerti tentang apa yang akan diteliti

oleh penulis, serta mengetahui dasar-dasar teori yang digunakan penulis untuk

melakukan penelitian ini.

Bab IV: Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas tentang pendekatan dan metode pengumpulan

data yang akan digunakan dalam penelitian, serta metode yang akan digunakan

dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.

Bab V: Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil

penelitian tersebut berupa data dan fakta yang diperoleh peneliti selama

melakukan penelitian. Pada bab ini juga akan terdapat pembahasan mengenai

data-data tersebut yang dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan yang diambil mengenai penelitian yang

telah dilakukan. Pada bab ini juga akan membahas tentang keterbatasan dari

penelitian ini, serta masukan dan saran peneliti mengenai hasil penelitian yang

diperoleh.




