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BAB 1

LATAR BELAKANG

I.1. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet semakin lama

disukai masyarakat. Dari waktu ke waktu, penggunaannya semakin besar dan

meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola perilaku konsumen

dalam memilih produk yang terbaik bagi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena

itu, banyak perusahaan yang kini mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial

seperti youtube, facebook, twitter, google, yahoo, aplikasi mobile, dan masih

banyak lagi untuk memperluas pasar mereka.

Menurut Kotler (2007;95) pemasaran melalui media internet seperti

facebook, twitter, dan blog ini merupakan konsep pemasaran baru (New

Marketing) yang memungkinkan interaksi antara produsen dengan konsumen.

Pemasaran baru yang dimaksud Kotler adalah pemasaran dengan

memanfaatkan media internet sebagai media baru. Sebelum kemunculan internet

pemasaran utamanya promosi dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Kotler juga mengingatkan, produsen jangan hanya menggunakan

marketing cara baru, tapi jangan juga meninggalkan marketing cara lama.

(Kotler;2007;95) Produsen harus cerdas menggabungkan keduanya. Pemasaran

cara lama yang menggunakan media konvensional dan pemasaran baru yang

menggunakan media sosial sebetulnya dalam posisi yang saling melengkapi,

sebab komunikasi itu sendiri harus terintegrasi untuk mendapatkan hasil yang

maksimal. Kombinasi penggunaan media diatas diperlukan terutama di Indonesia
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karena kalau dilihat dari karakter konsumen Indonesia saja, di daerah-daerah

masih belum banyak yang melek digital. Belum lagi kebiasaan yang sudah

membumi dalam membaca sebuah media, kebanyakan kalau di daerah belum

terbiasa membaca berita via digital. Contoh lain, fungsi Blackberry di daerahpun

masih terbatas untuk menelepon dan sms.

Pesatnya dunia internet dan telepon genggam yang berbasis internet

dewasa ini telah mengubah perilaku konsumen baik di Indonesia maupun di luar

negeri. Pasar semakin dekat dengan dunia digital, demikian halnya konsumen

saling terhubung satu sama lain. Media mengalami perubahan yang drastis dengan

munculnya media-media online baru seperti media sosial, blog, dan lain-lain.

Kehadiran media sosial juga membawa warna baru bagi dunia pemasaran.

Media sosial seperti facebook, twitter, google, yahoo, youtube, dan lain-lain

adalah channel yang murah meriah alias gratis yang bisa digunakan para marketer

dan pebisnis, baik untuk menciptakan awareness, sales, maupun brand image.

Perkembangan pemasaran online di Indonesia sendiri telah mengalami

kemajuan pesat seiring dengan semakin murahnya biaya akses internet di

Indonesia. Turunnya biaya akses internet di Indonesia mendorong para pelaku

bisnis, UKM ataupun koperasi untuk memasarkan barang-barang dan jasanya

melalui internet. Oleh karena itu, ilmu pemasaran online di Indonesia akan

semakin dibutuhkan. Kebutuhan ilmu tentang pemasaran online mutlak harus

dimiliki para manager pemasaran jika memilih menjual barang dan jasa melalui

internet ataupun menjualkan produk orang lain (affiliate marketing). Sebab, jika

hanya mendirikan situs penjualan online tanpa menerapkan ilmu pemasaran

online, sama artinya mendirikan sebuah toko di hutan belantara. Hasilnya pasti
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sangat jauh dari yang diharapkan. Pengunjung situs hanya berasal dari kenalan

yang diberitahu tentang keberadaan situs tersebut. (Sulianta;2012;20)

Menurut Sulianta (2009 ;34) pada prinsipnya ilmu pemasaran online

berperan mengajak seluruh pengguna internet di dunia ini untuk mengunjungi

sebuah situs. Sama halnya dengan di kehidupan nyata, semakin banyak

pengunjung maka penjualan pasti meningkat, begitu juga di dunia maya (internet)

semakin banyak pengunjung sebuah situs, maka penjualanpun pasti akan

meningkat.

Nielsen Indonesia sebuah lembaga survei resmi yang mengadakan survei

pada bulan agustus tahun lalu, berhasil menjaring hasil data lalulintas pengaruh

dan efektivitas penggunaan iklan di media online atau media sosial bagi

masyarakat Asia Tenggara pada umumnya. Konsumen di Asia Tenggara (SEA)

sangat dipengaruhi oleh iklan online, terutama jika konten secara spesifik

ditargetkan kepada mereka, dan jika teman atau kerabat mereka juga mengetahui

tentang produk atau merek tersebut. Hal tersebut terungkap dari sebuah survei di

seluruh dunia yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan informasi terkemuka

dan pengukuran global, Nielsen.

Hasil studi menunjukkan bahwa hampir tiga per empat (73%) konsumen

SEA “sangat” atau “agak” dipengaruhi oleh iklan di situs media sosial, dengan

jumlah ini meningkat menjadi 80% jika iklan memiliki konteks sosial yang

menunjukkan bahwa teman atau kerabat mereka juga menyukai atau mengikuti

merek yang diiklankan. Selain itu, ketika ditanya bagaimana perasaan mereka

tentang iklan online yang ditargetkan kepada mereka berdasarkan pembelian

sebelumnya atau situs yang dikunjungi, sebagian besar konsumen di Asia
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Tenggara (74%) mengatakan bahwa hal ini “membuat hidup mereka lebih

mudah”, dibanding dengan hanya 58% secara global. Pendapat ini secara

signifikan lebih tinggi di kalangan konsumen di Filipina dan Vietnam, dengan

83% dan 82% setuju atau sangat setuju dengan pernyataan ini (swa.co.id).

Melihat hasil survei tersebut, tak ayal jika kini banyak perusahaan yang gencar

melakukan kegiatan promosi dan iklan melalui website ataupun situs jejaring

sosial resmi korporat mereka sendiri. Hal ini diyakini mampu meningkatkan

penjualan produk mereka. Ini didukung oleh pernyataan David Webb, Nielsen’s

APMEA Region Managing Director of Advertising Solutions :

“Pengguna situs jejaring sosial di Asia Tenggara semakin beralih ke platform jaringan
sosial untuk mencari saran atau rekomendasi, mendapatkan diskon atau penawaran khusus, dan
secara aktif merekomendasikan produk atau merek. Sebagai konsumen lokal ini meningkatkan
pengalaman mereka dalam menggunakan internet, tingkat keyakinan dan kecanggihan, demikian
juga nilai dan konten kepercayaan online sebagai sumber informasi,”.

Dengan perkembangan internet di dunia secara umum dan Indonesia, maka

pemanfaatan media internet untuk pemasaran juga dilakukan oleh banyak

produsen ataupun institusi bisnis di Indonesia. Dengan pertimbangan banyaknya

akses atau banyaknya anggota pada situs tertentu sebagai syarat utama bagi para

pemasar melakukan penempatan iklan pada situs tersebut.

Salah satu website lokal yang cukup banyak anggotanya adalah KASKUS,

tercatat sebanyak 4,5 juta anggota pada situs ini. Didirikan pada tanggal 6

November 1999 oleh tiga pemuda asal Indonesia yang sedang melanjutkan studi

di Seattle, Amerika Serikat. Mulanya Andrew Darwis, Ronald, dan Budi membuat

KASKUS untuk memenuhi tugas kuliah mereka. KASKUS sendiri bertujuan

untuk mengobati kerinduan mahasiswa Indonesia di luar negeri akan Indonesia

melalui berita-berita Indonesia yang diterjemahkan.(www.kaskus.co.id)
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Sejak tahun 2009, KASKUS menjadi pemain penting di ranah online

Indonesia. KASKUS menerima banyak penghargaan diantaranya “The Best

Innovation in Marketing” dan “The Best Market Driving Company” oleh

Marketing Magazine, dan “The Greatest Brand of the Decade” (2009-2010) oleh

Mark Plus Inc. KASKUS dengan bangga berada di peringkat 1 untuk kategori

situs komunitas, dan merupakan situs lokal nomor 1 di Indonesia, menurut Alexa.

Sebagai perusahaan yang besar karena penggunanya, KASKUS selalu

berusaha untuk terus meningkatkan kenyamanan Kaskuser (panggilan kepada

anggota KASKUS). Di tahun 2012 KASKUS juga meluncurkan versi baru

KASKUS 2.0 dimana terjadi penyempurnaan pada tampilan, navigasi, fitur

search, layanan Forum Jual Beli (FJB), serta menambah server untuk

mengakomodir kebutuhan member KASKUS yang telah mencapai lebih dari 4,5

juta member.

Maraknya penggunaan KASKUS ini dapat digunakan sebagai media

promosi, dan juga telah dimanfaatkan oleh produsen lokal, salah satunya adalah

produsen stabilizer Undercontrol. Pada awalnya Undercontrol menjual produknya

secara gerilya pada acara-acara bazaar dan pameran. Pada acara seperti itulah

Undercontrol berusaha meraih pelanggan, tetapi biaya yang mahal menjadi

penghalangnya. Dengan memanfaatkan situs Kaskus maka produsen Undercontrol

dapat memangkas biaya promosinya. Hal ini didasarkan pada beberapa

keuntungan melakukan promosi di kaskus, yaitu relatif gratis, atau jika dikenakan

biaya sangat terjangkau dan lebih tepat sasaran, karena ada beberapa forum di

kaskus, seperti forum jual beli dengan sub kategori aksesoris mobil.
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Dari berbagai alasan itulah maka dalam penelitian ini ingin mengukur

seberapa besar respon minat beli kaskuser pada produk stabilizer Undercontrol.

I.2. Identifikasi Masalah

Pemasaran yang dilakukan oleh Undercontrol pada awalnya dilakukan

melalui beberapa pameran pameran otomotif dan memasang iklan pada majalah

majalah otomotif. Tetapi ternyata pola pemasaran seperti itu memakan banyak

biaya, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara biaya pemasaran khususnya

promosi dengan hasil penjualan. maka dari itu perlu dirumuskan lagi pola promosi

yang tepat sasaran dengan biaya yang bisa di jangkau. Maka dipilihlah kaskus

sebagai media promosi.

Promosi pemasaran yang dilakukan oleh Undercontrol di situs Kaskus

baru dilakukan pada desember 2012. Dalam tempo waktu tersebut, belum pernah

dilakukan pengukuran respon minat beli khalayak terutama kaskuser terhadap

promosi yang dilakukan manajemen Undercontrol di situs Kaskus. Penelitian ini

berusaha mengukur respon kaskuser tersebut.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian

ini adalah:

Seberapa Besar Respon Minat Beli Kaskuser Pada Produk Stabilizer Mobil Merek

Undercontrol ?
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I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Seberapa Besar Respon Minat

Beli Kaskuser Pada Produk Stabilizer Mobil Merek Undercontrol

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

I.5.1. Manfaat akademis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

yang positif bagi ilmu Komunikasi terutama konsentrasi public relations

yang berkaitan dengan promosi melalui internet dan minat beli konsumen.

I.5.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemasar

ataupun pemilik produk stabilizer Undercontrol melalui pemaparan hasil

Minat Beli Kaskuser Pada Produk Stabilizer Mobil Merek Undercontrol.




