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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling 

membutuhkan atau bergantung satu sama lain. Untuk berhubungan dengan yang 

lainnya manusia akan melakukan komunikasi. Tentunya komunikasi adalah hal 

yang selalu dilakukan dan tidak dapat dihindari dalam menjalani kehidupan setiap 

harinya. Proses komunikasi itu sendiri ada dua, yaitu komunikasi tatap muka 

secara langsung dan komunikasi sekunder yang menggunakan alat sebagai media 

(Pardede 2005). 

Seiring perkembangan zaman, komunikasi menggunakan media pada saat 

ini juga sudah menjadi hal yang biasa. Komunikasi menggunakan media bertujuan 

untuk mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi satu sama lain 

dengan jarak yang jauh dan melampaui waktu. Pesan yang disampaikan dapat 

disimpan dalam jangka waktu yang lama, komunikator dan komunikan dapat 

berjumlah individual ataupun kelompok. Hal ini semakin marak dengan dukungan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih dan Internet yang semakin 

popular. Perkembangan teknologi komunikasi yang menggunakan Internet 

berlangsung semakin pesat dan penggunaanya telah menjangkau hampir segala 

bidang kehidupan dan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di negara-negara 

maju namun juga di negara-negara berkembang. Teknologi komunikasi, aplikasi, 

dan media yang berbasis teknologi Internet sedang bermunculan saat ini dan 



 

2 
 

memegang peranan yang semakin penting dalam kehidupan manusia. Internet 

merupakan teknologi baru berupa jaringan yang digunakan untuk menjalin 

komunikasi data jarak jauh. Dahulu Internet disebut dengan ARPANET dan sudah 

mulai dikenal oleh manusia sejak tahun 1973. Tonggak dari berkembangnya 

Internet dengan pesat adalah setelah ditemukannya konsep World Wide Web 

(WWW atau web) pada tahun 1989 dan mulai banyak digunakan pada tahun 1991 

sebagai salah satu media untuk menyebarkan informasi di Internet. Sejarah 

Internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an (Dominick 2005).  

Masyarakat Indonesia saat ini semakin terbiasa dengan keberadaan 

Internet dalam kehidupannya. Marketeers bersama MarkPlus Insight 

mengeluarkan sebuah laporan survei berjudul “Indonesia Internet Survey 2013” 

terkait jumlah pengguna Internet di Indonesia (HarianTI 2013). Menurut survei 

tersebut, pengguna Internet di Indonesia sudah mencapai angka 74 juta orang atau 

28% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Setengah dari pengguna Internet 

di Indonesia adalah anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, sedangkan 16% 

berusia di atas 45 tahun. Survei ini juga menyimpulkan bahwa sebanyak 92% 

pengguna Internet di Indonesia sengaja mengikuti trend teknologi, hampir 95% 

pengguna Internet di Indonesia mengakses Internet melalui smartphone. 

Smartphone adalah teknologi komunikasi yang sudah sangat familiar dan memang 

semakin berkembang di Indonesia. Fakta tersebut didukung dengan laporan 

Nielsen “Decoding the Asian Mobile Consumer” yang mengungkapkan bahwa 

penetrasi dari sejumlah vendor smartphone meciptakan trend membeli 

smartphone di sembilan negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Penetrasi 
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smartphone di Indonesia saat ini sudah mencapai 23%. Vendor smartphone 

berupaya keras menghadirkan produk terbaik mereka agar mudah diterima 

konsumen pengguna gadget, sehingga fungsi dari smartphone semakin meluas 

bahkan hampir menyerupai komputer. Teknologi canggih yang dulunya berdiri 

sendiri-sendiri sekarang sudah mempermudah hidup manusia dengan 

mempersatukannya di dalam satu smartphone, hal ini disebut dengan istilah 

device convergance. Device convergance adalah mengkombinasikan fungsi dari 

dua atau tiga alat ke dalam sebuah perangkat untuk digunakan dan diarahkan ke 

dalam satu titik tujuan, device convergence menawarkan solusi, kenyamanan dan 

fleksibilitas (Dominick 2005). Device convergence pada kasus smarphone ini 

terjadi karena dorongan perkembangan teknologi komunikasi digital, Internet, dan 

perkembangan budaya masyarakat. Smartphone sekarang ini dapat digunakan 

untuk instant messages, media sosial, merekam video, web access, mengirim atau 

menerima e-mail, mengedit foto atau video, navigasi, kamus, membuka atau 

memperbaiki dokumen, dan masih banyak lagi fungsi smartphone yang semakin 

meluas dengan adanya Internet. Hal itu tentunya akan membuat hidup lebih 

menyenangkan karena segala sesuatu dapat dilakukan dengan cepat, efisien, 

mudah untuk dibawa dan dipakai dimana dan kapan saja. Manusia tidak perlu lagi 

membawa laptop ataupun komputer yang berukuran cukup besar (Syahra 2006).  

Dari begitu banyaknya fungsi dengan dukungan Internet yang dapat 

digunakan dalam kehadiran sebuah smartphone, perusahaan riset The Nielsen 

Company mengeluarkan data perilaku dan kebiasaan penggunaan smartphone 

masyarakat Indonesia dengan judul “Indonesia Smartphone Consumer Insight Mei 
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2013”. Pada peringkat pertama dalam penggunaan smartphone, 94% pengguna 

memakai gadget ini untuk chatting. Berada pada peringkat kedua dalam 

penggunaan smartphone adalah untuk search (71%) dan ketiga untuk social 

networking (64%). Peringkat pertama penggunaan smartphone menurut hasil 

survei tersebut terbukti dengan banyaknya aplikasi gratis untuk chatting yang 

sedang popular di Indonesia, begitu juga dengan merek-merek baru aplikasi 

chatting dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan saling berkompetisi untuk 

meraih pasar. Semenjak itulah aplikasi chatting betambah popular di Indonesia. 

Model bisnis produk aplikasi chatting menuntut jumlah pengguna yang massal 

untuk dapat mencetak pendapatan, yang akhirnya akan digunakan sebagai media 

baru untuk kampanye merek. Dari fakta tersebut, dapat digarisbawahi bahwa 

aplikasi chatting memiliki peranan yang cukup besar sebagai media komunikasi di 

zaman sekarang. Menurut data Nielsen, WhatsApp Messenger berada pada 

peringkat pertama dalam ranking penggunaan aplikasi chatting oleh masyarakat 

pengguna smartphone Indonesia. WhatsApp menjangkau 58% pengguna 

smarphone di Tanah Air. Berada di peringkat kedua adalah Blackberry Messenger 

(41%), diikuti LINE (35%). Sementara KakaoTalk yang juga gencar beriklan 

berada di posisi keempat (30%), dan berikutnya WeChat (27%) (Hendriani 2013). 

 Promosi aplikasi-aplikasi chatting tengah berlomba memenuhi berbagai 

media periklanan di Indonesia atas kepopularitasannya. Di tengah persaingan 

aplikasi chatting yang semakin ketat, Indonesia dianggap sebagai pasar yang 

sangat menarik bagi banyak perusahaan. Aplikasi chatting LINE adalah salah satu 

yang diperhitungkan. LINE mengklaim berhasil mengungguli aplikasi chatting 
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WhatsApp di Indonesia dalam hal jumlah download di Google Play Store dan 

Android pada bulan Maret 2013 (Liputan6 2013). LINE menawarkan tambahan-

tambahan fitur yang secara tidak langsung telah mengubah fungsi basic dari 

aplikasi pengiriman pesan teks. LINE sendiri telah mencapai 200 juta pengguna 

yang terdaftar di dunia pada tanggal 21 Juli 2013, ditambah dengan 200 juta 

pengunduh LINE game pada tanggal 12 September 2013, salah satu game 

terbarunya yang bernama Pokopang yang baru saja dirilis dua bulan telah 

mencapai sepuluh juta pengunduh pada tanggal 29 Agustus 2013 (Lineblog 2013). 

LINE adalah aplikasi chatting yang paling baru dibandingkan dengan ke empat 

aplikasi chatting lain di atas, walaupun baru LINE sudah dapat mendapatkan 

posisi yang baik di pasar Indonesia dan mampu bersaing dengan aplikasi chatting 

yang lain. LINE diluncurkan pada 23 Juni 2011, sedangkan aplikasi chatting 

BBM dirilis pada tahun 1999, WhatsApp pada tahun 2009, KakaoTalk pada 18 

Maret 2010, dan WeChat pada Januari 2011 (HarianTI 2013). Karena itulah, 

peneliti tertarik untuk meneliti aplikasi chatting LINE dibandingkan aplikasi 

chatting yang lainnya. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Layanan pesan singkat atau short message service (SMS) merupakan 

medium komunikasi yang diakses lewat telepon genggam dan sempat popular, 

namun kepopularitasan tersebut mulai memudar seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan smartphone dan aplikasi-aplikasi chatting. Laporan global lembaga 

riset Informa menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 lalu, rata-rata harian 
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jumlah pesan yang dikirim lewat aplikasi chatting sudah lebih tinggi daripada 

SMS. Pengguna aplikasi chatting rata-rata mengirim 32,6 pesan per hari, 

sementara pengguna SMS hanya lima pesan per hari. Alasannya ialah melibatkan 

faktor harga, dimana aplikasi-aplikasi chatting tersebut secara umum bisa 

digunakan secara cuma-cuma, sementara SMS dikenakan biaya pengiriman pesan. 

Di tengah penurunan trafik SMS, trafik layanan data (Internet) justru meningkat. 

Perusahaan riset teknologi Ovum, memprediksi bisnis SMS operator seluler 

global merugi 23 miliar dollar AS karena pengguna ponsel pintar beralih ke 

aplikasi chatting untuk mengirim dan menerima pesan. Tentunya hal ini menjadi 

kabar buruk dan tekanan bagi operator seluler.  

Selain hal tersebut, fenomena lain akibat perkembangan aplikasi chatting 

pada saat ini adalah keputusan terbaru dari Blackberry Messenger (BBM) yang 

cukup mendapat perhatian dari target audiens. BBM yang merupakan salah satu 

aplikasi chatting yang memiliki banyak pengguna telah memutuskan untuk 

melepas BBM ke platform lain untuk memiliki peluang besar di tengah bisnis 

aplikasi pesan instan yang sedang tumbuh pesat. Perusahaan meyakini jumlah 

pengguna BBM akan terus bertambah pesat setelah hadir di Android dan iPhone, 

selain itu BBM juga menambahkan fitur baru yaitu BBM Voice, BBM Video, dan 

BBM Channels (Kompas 2013). 

 Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa aplikasi-aplikasi 

chatting benar-benar tengah popular di zaman sekarang dan aplikasi chatting 

tengah bersaing dengan sangat kompetitif. Aplikasi-aplikasi chatting seperti 

BBM, WhatsApp, LINE, KakaoTalk, dan WeChat sedang berlomba 

http://tekno.kompas.com/read/2012/10/15/13412045/gara-gara.whatsapp.operator.merugi
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mengembangkan inovasi masing-masing dan berkompetisi melalui advertising di 

berbagai media untuk merebut pasar. Semua aplikasi chatting mempunyai fungsi 

basic yang sama yaitu untuk mengirim pesan teks. Untuk memenangi pasar, maka 

setiap aplikasi tentunya harus menciptakan perbedaan manfaat dengan 

kompetitornya. Perbedaan yang ditimbulkan melalui keunikan dan keistimewaan 

produk disebut dengan Unique Selling Proposition (USP) dimana aplikasi 

chatting menawarkan atribut atau fitur yang lebih dan tidak ditawarkan oleh 

kompetitor. USP harus direncanakan dengan strategi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran sehingga terciptalah USP yang unik 

dan istimewa. Tanpa adanya faktor USP, pengguna aplikasi chatting tidak 

mempunyai alasan untuk memilih dan mempertimbangkan menggunakan 

aplikasi-aplikasi chatting yang ada, karena pada dasarnya masing-masing aplikasi 

chatting mempunyai nilai dan manfaat yang sama dalam satu produk kategori. 

Maka dari itu, suatu aplikasi chatting yang memiliki USP akan lebih menarik 

konsumen karena mereka mempunyai alasan dalam memilih sesuatu yang berbeda 

daripada yang sama. Hal ini akan membawa aplikasi chatting tersebut unggul 

dalam persaingan yang kompetitif, berhasil merebut target sasaran sehingga 

mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang tinggi, dan kemudian menjadi 

market leader dalam produk aplikasi chatting. Dari penjelasan tersebut, USP 

sangatlah penting dalam suatu produk, dengan menawarkan nilai dan manfaat 

melalui perbedaan atribut produk yang istimewa dan tentunya tidak ditawarkan 

oleh kompetitor serupa. 
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Sejak satu tahun terakhir, LINE telah memperluas cakupannya dari free 

mobile messenger ke platform layanan jejaring Social Network Service (SNS) dan 

game (Lineblog 2013). LINE menawarkan berbagai fitur-fitur dan juga tengah 

bersaing dengan kompetitor lainnya. Dari fitur yang banyak tersebut, LINE 

tentunya mempunyai satu USP yang diciptakan untuk memenangi persaingan. 

USP yang baik harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pasar sasaran dari LINE 

itu sendiri sehingga USP tersebut dapat dikatakan berhasil untuk meraih pasar. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana aplikasi chatting LINE memposisikan Unique Selling 

Proposition-nya di mata konsumen dibandingkan dengan para kompetitor 

serupa? 

2) Bagaimana pandangan pengguna terhadap Unique Selling Proposition 

aplikasi chatting LINE dibandingkan dengan para kompetitor serupa? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui Unique Selling Proposition yang dimiliki oleh aplikasi 

chatting LINE sehingga berbeda dengan aplikasi chatting lainnya. 

2) Untuk mengetahui pandangan pengguna terhadap Unique Selling 

Proposition aplikasi chatting LINE dibandingkan dengan aplikasi chatting 

lainnya. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

1) Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk dunia akademis sebagai masukan dalam 

memperluas wawasan tentang kajian ilmu integrated marketing 

communication bagi para akademisi (mahasiswa, dosen, pembaca, dan 

peneliti). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

terkait dengan Unique Selling Proposition. 

2) Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi 

aplikasi chatting LINE, maupun aplikasi chatting lainnya. Hasil penelitian 

ini, diharapkan juga dapat memberi sumbangan pemikiran atau saran 

untuk aplikasi chatting LINE dalam meningkatkan Unique Selling 

Proposition, fitur-fitur lainnya, promosi, dan periklanan. 

3) Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan 

masukan masyarakat luas atau pembaca untuk mengetahui pentingnya 

Unique Selling Proposition dalam suatu produk agar dapat unggul dalam 

persaingan pasar yang kompetitif dengan kompetitor serupa. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian berisi uraian singkat mengenai susunan penelitian 

skripsi, dimulai dari bab satu hingga bab enam, dan hal apa saja yang ingin 
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peneliti bahas dalam bab-bab tersebut. Berikut sistematika penelitian dari 

penelitian ini: 

1) BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan terdiri dari : Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Sistematika 

Penelitian. 

2) BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai ruang lingkup berupa data atau informasi terkait dari 

topik yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian 

dari peneliti adalah Unique Selling Proposition (USP) aplikasi chatting LINE 

dalam pandangan konsumen dibandingkan dengan kompetitor serupa. Di 

dalam bab ini, akan dibahas mengenai data dan informasi mengenai USP 

aplikasi chatting LINE dan pandangan pengguna terhadap USP LINE sehingga 

berbeda dengan aplikasi chatting lainnya. 

3) BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai sejumlah teori dan konsep yang digunakan oleh 

peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti secara teoretik tentatif, 

yang berkaitan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab satu. 

4) BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai serangkaian metode-metode yang dipergunakan untuk 

menguji atau memperoleh data bagi jawaban teoretik tentatif yang dihasilkan 

dalam Tinjauan Pustaka, yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, 
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metode pengumpulan data, unit analisis dan unit observasi, key informant dan 

informant, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan rencana analisis data. 

5) BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yaitu berupa data yang telah berhasil 

didapatkan, penyajian hasil data penelitian, dan analisis pembahasan hasil data 

secara mendalam mengenai objek penelitian. 

6) BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang berisi pendapat atau masukan terhadap hasil 

penelitian, untuk masukan dalam memperluas wawasan dan acuan untuk 

penelitian selanjutnya, untuk masukan dan bahan evaluasi bagi aplikasi 

chatting LINE serta sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas fitur, 

iklan dan promosi. Saran juga diberikan untuk menambah pengetahuan dan 

sebagai bahan masukan masyarakat luas atau pembaca untuk mengetahui 

pentingnya Unique Selling Proposition dalam sebuah produk untuk 

mengungguli kompetitor serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 




