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PENDAHULUAN 

 

1.1 Permasalahan 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, manusia terpacu untuk 

melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Jika dilihat data yang diambil dari wearesocial.com, di Januari 2018, 

total populasi Indonesia sebesar 265,4 Juta, dan ada sebanyak 132,7 Juta yang 

menggunakan internet di Indonesia. Kemudian jika dibandingkan dari data Januari 

2017 ke Januari 2018, data active mobile social users naik 30%. (We Are Social, 

2018) 

Sementara jika dilihat dari hasil data penggunaan internet melalui telepon 

seluler di Indonesia, jika dibandingkan dalam bertransaksi menggunakan mobile 

payment di Indonesia masih kecil persentase-nya, yaitu hanya sebesar 0,4% 

dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit sebesar 2%, kemudian 

dibandingkan penggunaan transaksi online seperti transfer sebesar 5%. (We Are 

Social, 2018). Sehingga bisa dilihat, bahwa transaksi digital dengan menggunakan 

telepon seluler di Indonesia belum menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup. 

Jika dibandingkan dengan negara china, seperti yang dilansir oleh 

jpnn.com menceritakan mengenai Dahlan Iskan yang berkunjung ke kota Amoy, 

yang disebut juga kota Xiamen, kota besarnya suku Hokkian. Dinyatakan bahwa 

Dahlan menjadi satu-satunya orang yang menggunakan uang tunai, saat membeli 

cakwe di gang kota tersebut, sementara pembeli lainnya semua membayar 

menggunakan telepon seluler melalui aplikasi Wechat atau Alipay. (Iskan, 2018) 

Sehubungan bahwa transaksi digital dengan menggunakan telepon seluler 

di Indonesia belum menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup, oleh sebab itu 

OVO ingin memberikan solusi bertransaksi yang menawarkan kecepatan, 

kepraktisan, dan keamanan transaksi dengan membuat sistem digital cash, untuk 
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melakukan transaksi pembelian dan pembayaran secara digital dengan 

menggunakan aplikasi di telepon seluler. 

Jika dilihat dari data yang peneliti dapatkan dari Managing Director 

Nielsen Indonesia, diperlihatkan bahwa angka kesadaran dan penggunaan merek. 

Grab-Pay/OVO berada di urutan kedua setelah Go-Pay, dimana Grab-Pay/OVO 

memiliki tingkat kesadaran sebesar 62%, sementara untuk pengguna sebesar 27%. 

Hal ini masih jauh jika dibandingkan dengan Go-Pay yang berada diurutan 

pertama, dengan tingkat kesadaran sebesar 71%, sementara untuk pengguna 

sebesar 61%. (Nurudin, 2018) 

Kemudian dinyatakan juga bahwa alasan khalayak untuk menggunakan 

adalah yang pertama, banyak promo menarik sebesar 77%. Kemudian syarat dan 

ketentuan yang berlaku serta cara penggunaan aplikasi yang mudah sebesar 51%. 

Lalu cara proses pembayaran mudah sebesar 48%. Dan yang terakhir, banyak 

kerabat yang menggunakannya sehingga menjadi terpengaruh untuk ikut 

menggunakan sebesar 41%. (Nurudin, 2018) 

 

 

Gambar 1.1 Angka Kesadaran dan Penggunaan Merek 

Sumber : Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VII 2018 

 

Dan jika dilihat dari data pengguna Grab-Pay/OVO sebesar 27%, sangat 

jauh sekali jika dibandingkan dengan data khalayak yang justru sudah sadar akan 

keberadaan Grab-Pay/OVO sebesar 62%. Data-data ini dipaparkan oleh 

Managing Director Nielsen Indonesia, dalam kesempatan acara Conference & 
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Expo Indonesia Knowledge Forum VII 2018 – Fostering Innovation and Creating 

Value Through Digital Transformation, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti 

BCA – BCA Learning Service, pada tanggal 09 – 10 Oktober 2018, di Ritz 

Carlton Hotel – Pacific Place, Jakarta. (Nurudin, 2018).  

Adapun data lainnya yang didapatkan dari Project Director Customer 

Experience Transformation of Telkom Indonesia, mengenai relevansi pengalaman 

pelanggan. Dalam acara Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VII 

2018 – Fostering Innovation and Creating Value Through Digital 

Transformation, dipaparkan bahwa 25% pelanggan akan berkurang hanya setelah 

satu pengalaman buruk yang mereka alami, kemudian 86% pelanggan akan 

membayar lebih untuk pengalaman pelanggan yang hebat, dan 89% pelanggan 

beralih ke merek lain karena pengalaman pelanggan yang buruk, dalam materi 

yang dipaparkan tercantum sumber dari HBR, USA market, 2018. (Safitri, 2018) 

 

 
Gambar 1.2 Relevansi Pengalaman Pelanggan 

Sumber : Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VII 2018 

 

Kemudian adapun data yang dipaparkan oleh Founder & CEO TADA, 

dalam kesempatan acara Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VII 

2018 – Fostering Innovation and Creating Value Through Digital 

Transformation, beliau memaparkan bahwa influencer, seperti artis, selebgram, 

dan tokoh-tokoh panutan lainnya yang dibayar atau di endorse yang dijadikan 

sebagai brand ambassador itu bersifat jangka pendek, dan kurang di percaya. 
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Menurut beliau, khalayak saat ini sudah jauh lebih kritis, mereka tidak akan 

langsung dapat terpengaruh oleh tokoh-tokoh tersebut yang membawa satu merek, 

karena mereka sudah paham betul, bahwa tokoh-tokoh tersebut bagaikan tokoh 

pemasaran yang dibayar oleh suatu perusahaan, adapun khalayak yang mudah 

terpengaruh, jika tokoh tersebut adalah idola-nya. (Taufan, 2018) 

Sementara jika suatu perusahaan menjaga pelanggan yang setia, maka 

untuk selanjutnya bisa dijadikan seorang advocate (seseorang yang menganjurkan 

atau menjadi panutan atau pemberi masukan terhadap orang terdekat), dimana 

bisa berlangsung jangka panjang dan bisa membantu promosi gratis dari mulut ke 

mulut. (Taufan, 2018) 

 

 
Gambar 1.3 Founder & CEO TADA 

Sumber : Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VII 2018 

 

Berdasarkan data dan informasi tersebut, maka peneliti pun ingin meneliti 

dan ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa saja yang sudah dilakukan 

oleh tim komunikasi pemasaran OVO saat melakukan strategi komunikasi 

pemasaran OVO dalam mensosialisasikan OVO sebagai alat transaksi digital, dan 

dari beberapa kegiatan yang dilakukan dalam strategi komunikasi pemasaran 

tersebut, apakah strategi komunikasi pemasaran OVO yang sudah dilakukan 

membuat khalayak sadar akan keberadaan OVO dan membuat para pengguna 

OVO merasa memiliki pengalaman baik atau justru sebaliknya, dan dalam 

strateginya apakah OVO juga memperhatikan pengguna OVO yang setia yang 
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kemudian bisa menjadi seseorang yang menganjurkan atau menjadi panutan atau 

pemberi masukan terhadap orang terdekat mereka mengenai penggunaan OVO. 

Serta peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi, mungkin saja ada 

kendala dalam menjalankan strategi komunikasi pemasaran OVO, yang saat ini 

peneliti belum ketahui. Terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang 

dimiliki adalah peneliti ingin melihat beberapa bentuk strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan OVO dalam mensosialisasikan OVO sebagai alat 

transaksi digital. Unit analisis yang ingin peneliti bahas dalam penelitian ini 

adalah fokus terhadap sisi organisasi-nya yaitu OVO, serta permasalahan yang 

peneliti ingin tahu dari sisi strategi komunikasi pemasaran OVO. 

Penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut, walaupun penggunaan digital cash 

di Indonesia sendiri belum menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup, namun 

digital cash seperti OVO kedepannya mempunyai potensi untuk berkembang, 

karena mau tidak mau dalam perkembangan zaman, pasti akan mengarah kepada 

penggunaan digital cash, mengingat pemerintah Indonesia sendiri sudah 

mendukung untuk mengurangi penggunaan uang kertas, sehingga penting untuk 

diteliti lebih lanjut. 

 

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Guna menghindari lingkup permasalahan yang terlalu luas, sehingga dapat 

mengaburkan inti permasalahan, maka masalah yang akan dibahas lebih kepada : 

“Bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran OVO dalam Mensosialisasikan 

OVO Sebagai Alat Transaksi Digital” 

 

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

strategi komunikasi pemasaran OVO dalam mensosialisasikan OVO sebagai alat 

transaksi digital. 
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1.3.2 Signifikansi / Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat 

menjadi sarana untuk menambah wawasan, serta diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan sumber bacaan. 

 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang 

konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu atau yang disebut dengan Integrated 

Marketing Communication, beserta tools dan juga fitur utama IMC yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sarana dan 

rujukan dalam mengkaji bidang komunikasi pemasaran pada temuan-temuan 

dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana wawasan selain bagi 

tim komunikasi pemasaran OVO tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya 

yang bergerak dibidang yang sejenis maupun tidak, sebagai masukan dan evaluasi 

dalam pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran. Serta diharapkan bisa 

memberikan masukan kepada khalayak dalam membantu menentukan pilihannya 

dalam penggunaan digital cash. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis 

1.4.1 Strategi 

Strategi itu pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik 

operasionalnya. (Ruslan, 2008) 

Strategi merangkum bagaimana kita sampai di sana, bagaimana tujuan 

akan dicapai. strategi mendorong taktik ke arah yang sama, dan strategi 

merangkum taktik. (Smith & Zook, 2011) 
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Mintzberg membuat strategi sebagai sebuah konsepsi 5P, diantaranya : 

Plan, mengintegrasikan desain rencana untuk meyakinkan bahwa tujuan akan 

tercapai. Ploy, manuver menyerang atau ancaman untuk menyerang kompetitor 

(pesaing), (seperti potongan harga, peluncuran produk murah, dan pertarungan 

brand atau merek). Pattern, ringkasan sejumlah aksi (konsistensi tingkah laku dan 

jangan sampai komunikasi pemasarannya unintended atau tidak disengaja). 

Position, bagaimana organisasi atau brand (merek) perusahaan dilihat oleh pasar, 

seperti apakah produk memimpin brand (leader) atau hanya pengikut saja 

(follower) di pasar. Perspective, melihat kemampuan dalam perusahaan atau 

organisasi sendiri dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengan 

budaya perusahaan (corporate culture). (Prisgunanto, Ilham;, 2006) 

 

1.4.1.1 Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi membantu untuk menyelaraskan dan 

mengintegrasikan semua alat komunikasi taktis. Strategi komunikasi dapat 

mencakup pemilihan pasar sasaran, penentuan posisi, pemilihan alat komunikasi, 

urutan alat komunikasi (apakah alat berbeda digunakan pada tahap berbeda?) dan 

lebih banyak lagi. (Smith & Zook, 2011) 

 

1.4.1.2 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran menghubungkan organisasi dengan lingkungan serta 

memandang pemasaran sebagai suatu fungsi yang memiliki tanggung jawab 

melebihi fungsi lain dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Proses strategi pemasaran 

meliputi empat tahapan, yaitu analisis situasi strategik, penyusunan strategi 

pemasaran, pengembangan program pemasaran, serta implementasi dan 

pengendalian strategi pemasaran. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2 Komunikasi 

Komunikasi yang terjadi antara perusahaan dan konsumen disebut 

komunikasi kepada konsumen. Jika dibandingkan dengan komunikasi individu, 
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komunikasi kepada konsumen jauh lebih rumit dan kompleks karena melibatkan 

konsumen dalam jumlah yang besar. (Priansa. J, 2017) 

Pelaksanaan kegiatan komunikasi kepada konsumen dalam perusahaan 

dilakukan secara formal atau resmi. Namun, saat ini, banyak juga perusahaan 

yang mempraktikkan kegiatan komunikasi kepada konsumen secara informal 

sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam dari konsumen. 

(Priansa. J, 2017) 

Pelaksanaan kegiatan komunikasi kepada konsumen secara formal atau 

resmi dilakukan melalui komunikasi verbal, antara lain melalui berbicara aktif, 

mendengarkan, menulis, dan menindaklanjuti. Keterampilan pimpinan dan 

pegawai untuk berkomunikasi dalam berbagai bentuk komunikasi kepada 

konsumen akan menentukan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Komunikasi kepada konsumen yang buruk akan menyebabkan citra 

perusahaan buruk. Oleh karena itu, pimpinan dan pegawai perlu melaksanakan 

kegiatan komunikasi kepada konsumen secara baik. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.1 Fungsi Komunikasi 

Komunikasi memiliki sejumlah fungsi yang strategis. Fungsi komunikasi 

kepada konsumen adalah berkaitan dengan hal-hal berikut. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.1.1 Informasi 

Komunikasi berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data, fakta, 

pesan, serta opini yang berkenaan dengan konsumen sehingga perusahaan mampu 

mengetahui berbagai kondisi dan perubahan terkait dengan perubahan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Misalnya, informasi tentang database konsumen. 

(Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.1.2 Sosialisasi 

Komunikasi juga berfungsi sebagai alat sosialisasi yang memudahkan 

perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumennya. Melalui 
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komunikasi yang efektif, proses sosialisasi yang terjadi antara perusahaan dan 

konsumennya menjadi semakin mudah. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.1.3 Motivasi 

Komunikasi juga berfungsi sebagai motivasi yang mendorong konsumen 

untuk berperilaku tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. 

Melalui komunikasi yang baik, konsumen akan termotivasi secara baik pula 

terhadap perusahaan. Misalnya, memotivasi konsumen untuk menggunakan 

produk perusahaan secara teratur. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.1.4 Kebudayaan 

Komunikasi berfungsi untuk memajukan kebudayaan. Misalnya, media 

komunikasi yang berbentuk media massa akan menyebarluaskan beragam produk 

perusahaan yang memiliki nilai historis dan teknologi yang tinggi. (Priansa. J, 

2017) 

 

1.4.2.1.5 Hiburan 

Komunikasi juga merupakan salah satu media hiburan yang penting bagi 

konsumen. Melalui komunikasi yang menyenangkan, konsumen akan merasa 

terhibur. Dapat dibayangkan jika perusahaan terlalu serius melakukan komunikasi 

yang formal, konsumen dapat dengan mudah terkena stress dan berpindah ke 

kompetitor (pesaing). (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.1.6 Integrasi 

Komunikasi menciptakan integrasi, artinya komunikasi mampu 

menjembatani perbedaan yang dimiliki oleh konsumen yang satu dan konsumen 

lainnya, antara perusahaan dan konsumennya. Komunikasi mampu membangun 

kesepahaman. (Priansa. J, 2017) 
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1.4.2.1.7 Inovasi 

Komunikasi juga mendorong lahirnya inovasi, dalam hal ini, inovasi hadir 

karena adanya kebutuhan dan tuntutan dari konsumen untuk menciptakan 

perusahaan yang berkinerja tinggi dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan 

zaman. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.2.2 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dari keseluruhan misi 

pemasaran suatu perusahaan dan penentu utama kesuksesan atau kegagalan 

perusahaan. (Shimp. A, 2014) 

Dalam (Shimp. A, 2014), komunikasi pemasaran yaitu mempresentasikan 

gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan 

atau kliennya. (Priansa. J, 2017) 

Komunikasi pemasaran merupakan pendekatan multidisiplin yang 

menggabungkan teori dan konsep ilmu komunikasi dan ilmu pemasaran. Kajian 

tersebut menghasilkan kajian baru yang disebut dengan komunikasi pemasaran 

atau marketing communication. Marketing communication merupakan kegiatan 

pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan 

memberikan informasi perusahaan terhadap target pasarnya. (Priansa. J, 2017) 

 

1.4.3 Komunikasi Pemasaran Terpadu atau Integrated Marketing 

Communication (IMC) 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Integrated 

Marketing Communication (IMC). IMC merupakan suatu proses komunikasi yang 

memerlukan perencanaan, penciptaan, integrasi, dan implementasi dari berbagai 

bentuk marketing communication (iklan, promosi penjualan, publisitas perilisan, 

acara-acara, dsb.) yang disampaikan dari waktu ke waktu kepada pelanggan target 

merek dan calon pelanggan. (Shimp. A, 2014). 



 

Universitas Pelita Harapan 

11 

 

 

Tujuan dari IMC pada akhirnya adalah untuk memengaruhi secara tidak 

langsung atau secara langsung perilaku dari audiens yang menjadi target 

komunikasi pemasaran. IMC mempertimbangkan semua titik sentuhan, ataupun 

sumber kontak, yang dimiliki pelanggan atau calon pelanggan dengan merek 

sebagai saluran penyampaian pesan dan menggunakan semua metode komunikasi 

yang relevan bagi pelanggan atau calon pelanggan. (Shimp. A, 2014) 

IMC mensyaratkan bahwa semua media komunikasi merek 

menyampaikan pesan yang konsisten. Proses IMC selanjutnya mengharuskan 

bahwa pelanggan atau calon pelanggan adalah titik awal untuk menentukan jenis 

pesan dan media terbaik yang mampu menginformasikan, membujuk, dan 

mendorong tindakan yang diharapkan. (Shimp. A, 2014) 

Konsep Integrated Marketing Communication (IMC) atau Komunikasi 

Pemasaran Terpadu digunakan untuk menganalisis penelitian ini, yang 

mencangkup upaya koordinasi dari berbagai elemen promosi dan kegiatan 

pemasaran lainnya yang disebut dengan bauran komunikasi pemasaran, yang 

terdiri dari beberapa tools, diantaranya : Periklanan (Advertising), Pemasaran 

Langsung (Direct Marketing), Promosi Penjualan (Sales Promotion), Penjualan 

Personal (Personal Selling), Pemasaran Interaktif (Interactive Marketing), dan 

yang terakhir Hubungan Masyarakat (Public Relations). (Priansa. J, 2017) 

Setelah itu, peneliti juga akan mengkaitkannya dengan fitur-fitur Utama 

IMC. Ada beberapa fitur utama yang berkaitan dengan definisi komunikasi 

pemasaran terpadu (IMC). Penting untuk dicatat bahwa tidak ada urutan peringkat 

tertentu yang disarankan dalam fitur-fitur utama IMC ini. Kelima fitur utama 

IMC, diantaranya : Pertama, mulai dengan pelanggan atau calon pelanggan. 

Kedua, gunakan bentuk kontak atau titik sentuhan apa pun yang relevan. Ketiga, 

berbicara dengan satu suara. Keempat, membangun hubungan. Kelima, 

memengaruhi perilaku. (Shimp. A, 2014) 
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1.4.4 Penelitian Sebelumnya 

Sejauh ini, peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang 

membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran OVO, hal ini yang juga 

membuat peneliti tertarik untuk mengangkat strategi komunikasi pemasaran OVO 

dalam penelitian ini, karena aplikasi digital cash ini terhitung baru, dan belum 

banyak dikenal khalayak. Walaupun peneliti belum menemukan penelitian 

sebelumnya yang membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran OVO, 

namun peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang bisa menjadi 

bahan acuan, serta dalam hal ini peneliti juga akan berusaha membandingkan apa 

saja perbedaannya dan mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya yang peneliti 

temukan. 

 
Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

No Judul Teori / 

Model / 

Konsep 

Metodologi Hasil 

1. Strategi 

Integrated 

Marketing 

Communication 

(IMC) Telkomsel 

Dalam 

Mempertahankan 

Loyalitas 

Pengguna T-

CASH Di 

Pekanbaru 

 

Ditulis oleh Agus 

Tia Ningsih dari 

Alumnus Ilmu 

Konsep 

IMC 

Pendekatan 

Kualitatif 

(wawancara, 

observasi, 

dan studi 

dokumentasi) 

Telkomsel dalam 

mempertahankan 

loyalitas pengguna T- 

Cash menggunakan 

strategi Integrated 

Marketing 

Communication (IMC). 

Strategi IMC tersebut 

berupa promosi 

penjualan dengan 

melakukan potongan 

harga atau diskon dan 

pemberian kupon, 

pemasaran langsung 

menggunakan direct 
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Komunikasi 

Universitas Riau 

2018 

mail berupa sms, 

kegiatan personal 

selling dengan 

menggunakan tenaga 

tim AO dan IO 

(Ambassador Campus), 

melakukan promosi dari 

mulut ke mulut, 

bekerjasama dengan 

partnership merchant, 

melakukan sponsorship 

dengan 

perusahaan lain dan 

strategi pemasaran 

melalui sosial media 

berupa instagram serta 

websites.  

Dari semua strategi 

yang dilakukan, 

pemberian diskon atau 

potongan harga 

dikategorikan paling 

efektif dan kegiatan 

event merupakan 

strategi paling menarik 

perhatian pelanggan. 

Diskon memiliki daya 

tarik tersendiri dimata 

pelanggan. 
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Dalam menerapkan 

strategi Integrated 

Marketing 

Communication (IMC) 

Telkomsel menemui 

beberapa kendala. 

Kendala tersebut berupa 

teknis dan jaringan, 

kendala sumber daya 

manusia (SDM) dan 

jumlah merchant yang 

terbatas. Kendala teknis 

dan jaringan yang 

sering down 

menyebabkan 

pelanggan menunggu 

lama untuk beberapa 

transaksi. Sementara 

kendala sumber daya 

manusia adalah 

kurangnya pengetahuan 

dari karyawan merchant 

yang belum mendapat 

edukasi dan kendala 

berupa jumlah merchant 

T- Cash yang terbatas 

dan belum merata.  

2. Kegiatan 

Komunikasi 

Pemasaran PT. 

Model 

AIDA  

(Attention, 

Pendekatan 

Kualitatif 

(Teknik 

Dalam upaya PT. 

Telkomsel 

mensosialisasikan T-
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Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018 

 

Perbedaan serta kritik penelitian pertama, perbedaannya adalah jika dilihat 

dalam penelitian pertama tersebut membahas mengenai strategi IMC Telkomsel 

dalam mempertahankan loyalitas pengguna T-Cash di Pekanbaru, sementara 

dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan konsep IMC bukan fokus untuk 

membahas mengenai mempertahankan loyalitas pengguna OVO, namun lebih 

membahas mengenai bagaimana strategi komunikasi pemasaran OVO dalam 

Telkomsel Dalam 

Mensosialisasikan 

T-Cash Sebagai 

Alat Transaksi 

Digital di Kota 

Balikpapan. 

Ditulis oleh 

Elvina Sulisthio, 

dari Universitas 

Mulawarman. 

Pada tahun 2017. 
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menggunakan kegiatan 
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sehingga pengguna T-

Cash akan semakin 

meningkat sesuai 

dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh PT. 

Telkomsel. 
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mensosialisasikan OVO sebagai alat transaksi digital, mengingat OVO baru 

diresmikan tahun lalu. 

Sementara untuk kritik penelitian pertama ini, tidak menjelaskan secara 

lengkap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan strategi. Kemudian 

kendala yang ditemui tidak dijelaskan secara lengkap cara-cara Telkomsel (T-

Cash) dalam menghadapi kendala tersebut, sehingga hanya dijelaskan apa saja 

kendala yang dihadapi, tanpa diberikan penjelasan lengkap mengenai cara-cara 

apa saja yang sudah dilakukan dalam mengatasi kedala-kendala tersebut.  

Perbedaan serta kritik penelitian kedua, dalam penelitian tersebut sama-

sama membahas mengenai komunikasi pemasaran dalam mensosialisasikan alat 

transaksi digital, namun perbedannya penelitian tersebut membahas mengenai T-

Cash, sementara penelitian ini membahas mengenai OVO. 

Sementara untuk kritik penelitian kedua, dalam penelitian tersebut 

menggunakan beberapa unsur komunikasi pemasaran, yaitu iklan, promosi 

penjualan, penjualan personal, publisitas, pemasaran langsung, dan event, namun 

dalam kerangka dasar teori yang dibahas adalah model AIDA, yang membahas 

mengenai tanggapan pelanggan atau konsumen, dimana pelanggan atau konsumen 

pertama-tama menjadi sadar akan suatu produk atau merek sampai ketika 

konsumen menguji suatu produk atau merek tersebut dan tertarik serta minat 

terhadap produk atau merek itu, sampai akhirnya mengambil tindakan atau 

keputusan pembelian, sehingga dapat dilihat bahwa penelitian tersebut walaupun 

menggunakan model AIDA, namun si peneliti tetap menganalisis-nya dengan 

menggunakan bauran komunikasi pemasaran. 

Selanjutnya si peneliti juga tidak menjelaskan kendala atau permasalahan 

apa yang ditemukan dalam penelitian, serta tidak menjelaskan secara lengkap 

mengenai kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan. 

Dapat dilihat bahwa dari dua penelitian sebelumnya yang ditampilkan 

lebih membahas mengenai T-Cash, dimana T-Cash juga merupakan alat transaksi 

digital, namun pengguna harus menggunakan provider simcard dari Telkomsel, 

sementara OVO sendiri juga merupakan alat transaksi digital, namun pengguna 
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bebas menggunakan provider sim card apa saja, dan hanya dengan cara men-

download geratis aplikasi OVO di smart phone apa saja. 

 

1.4.5 Kerangka Berpikir 

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan menerangkan melalui gambar 

yang telah dibuat oleh peneliti, sekaligus memberikan penjelasannya. Dalam 

gambar kerangka pemikiran ini, peneliti menjelaskan mengenai strategi 

komunikasi pemasaran OVO yang dianalisis dengan konsep Integrated Marketing 

Communication (IMC), melalui alat IMC, serta peneliti juga akan 

mengkaitkannya dengan fitur-fitur Utama IMC, sampai pada akhirnya untuk 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran OVO dalam 

mensosialisasikan OVO sebagai alat transaksi digital, yang dapat dilihat di 

kerangka pemikiran dibawah ini. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Olahan Peneliti, 2018 
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4. Membangun hubungan 
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1.5 Paradigma dan Metode Penelitian 

1.5.1 Paradigma 

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivis, karena peneliti 

mengamati dan menganalisis strategi komunikasi pemasaran OVO yang 

dilakukan oleh tim komunikasi pemasaran OVO, dan peneliti ingin melihat 

komunikasi pemasaran OVO, sebagaimana dikonstruksikan oleh OVO. 

 

1.5.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis isi kualitatif, peneliti menggunakan analisis isi, karena sangat sesuai 

untuk memecahkan masalah yang diteliti, dan karena analisis isi merupakan suatu 

teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat 

untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang dipilih. (Rachmat, 2010). 

Analisis isi yang sifatnya kualitatif tidak hanya mampu mengidentifikasi 

pesan-pesan manifest (nyata), melainkan juga latent messages (pesan yang belum 

terlihat) dari sebuah dokumen yang diteliti. Jadi lebih mampu melihat 

kecenderungan isi media berdasarkan context (situasi yang sosial diseputar 

dokumen atau teks yang diteliti), process (bagaimana suatu proses produksi media 

atau isi pesannya dikreasi secara actual (sebenarnya) dan diorganisasikan secara 

bersama) dan emergence (pembentukan secara gradual atau bertahap dari makna 

sebuah pesan melalui pemahaman dan intepretasi) dari dokumen-dokumen yang 

diteliti. (Sartika, 2014) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik 

bagaimana data itu bisa ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan, dan 

dianalisis. (Ardianto, 2010). Yang dilakukan dalam analisis data adalah terdiri 

dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan data. (Sulisthio, 2017).  
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1.5.2.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan. (Sugiyono, 2009) 

Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Wawancara (interview) 

Data didapatkan melalui wawancara terhadap nara sumber yang terpercaya 

dan dapat dipercaya. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini ada beberapa nara sumber yang dipilih untuk 

wawancara. Nara sumber yang dipilih mempunyai peran penting dalam membantu 

peneliti untuk melakukan penelitian. Alasan pemilihan nara sumber karena pihak-

pihak yang diwawancarai dianggap kompeten dan mengetahui masalah penelitian 

dengan seksama serta dapat menjelaskan secara rinci juga secara mendalam 

mengenai masalah penelitian. 

Nara sumber yang dipilih terdiri dari : Regional Marketing and Sales 

Manager, serta dua orang sebagai Corporate Partnership Manager, kemudian 

Marketing and Sales Staff, terakhir adalah Top-Up Agent Staff. Nara sumber 

tersebut dipilih untuk mencari tahu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam 

menjalankan strategi komunikasi pemasaran OVO untuk mensosialisasikan OVO 

sebagai alat transaksi digital, dan apakah kegiatan yang dilakukan tersebut dalam 

strategi komunikasi pemasaran OVO membuat khalayak sadar akan keberadaan 

OVO, dan apakah mereka memiliki kesadaran secara natural atau justru ada unsur 

lainnya yang merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran OVO itu 

sendiri, yang belum diketahui oleh peneliti. 

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 
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responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara. (Ardianto, 2010) 

2) Observasi 

Kemudian peneliti juga melakukan observasi untuk melihat secara 

langsung mengenai situasi, kejadian-kejadian, perilaku, dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. 

Observasi adalah metode yang mendasari semua penelitian. Apapun 

metode yang digunakan oleh peneliti pada berbagai situasi, selalu melibatkan 

observasi untuk memperoleh bukti yang membantu memahami konteks penelitian. 

(Daymon & Holloway, 2008). Observasi memerlukan pencatatan, perekaman 

yang sistematik terhadap suatu kejadian, artefak dan perilaku informan, yang 

terjadi pada situasi yang sifatnya spesifik. Observasi sangat jarang digunakan 

secara mandiri, namun dapat juga digunakan bersama dengan interview. (Daymon 

& Holloway, 2008). 

 

1.5.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, 

artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. (Sugiyono, 2009) 

Data sekunder diperoleh peneliti melalui Studi Dokumentasi, yaitu 

sebagai berikut :  

1) Studi Dokumentasi 

Peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data-data 

dan informasi. Maka sumber-sumber yang digunakan antara lain : internet, dan 

brosur. 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah 



 

Universitas Pelita Harapan 

21 

 

 

satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran 

dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. (Herdiansyah, 2010) 

 

1.6 Objek dan Subjek Penelitian 

1.6.1 Subjek yang diteliti 

Sementara subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Regional 

Marketing and Sales Manager, serta dua orang sebagai Corporate Partnership 

Manager, kemudian Marketing and Sales Staff, dan yang terakhir adalah Top-Up 

Agent Staff. 

 

1.6.2 Objek yang diteliti  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi 

pemasaran OVO yang dilakukan oleh tim marketing dan sales OVO. 

 

1.6.2.1 OVO 

Unit analisis yang ingin peneliti bahas dari sisi organisasi yaitu OVO, 

serta permasalahan yang peneliti ingin tahu dari sisi strategi komunikasi 

pemasaran OVO. 

Dari hasil studi dokumentasi dalam viva.co.id dinyatakan bahwa OVO 

baru resmi hadir ke publik pada bulan September 2017. (Utama, 2018). OVO 

sebenarnya diluncurkan pada bulan Maret 2017, namun memang OVO baru resmi 

hadir ke publik pada bulan September 2017 dan pada tanggal 27 September 2018, 

OVO genap berumur 1 Tahun. Berikut gambar yang peneliti dapatkan dari hasil 

studi dokumentasi, terkait ulang tahun OVO yang ditampilkan di instagram OVO. 
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Gambar 1.5 Informasi Ulang Tahun OVO 

Sumber : Instagram OVO 

 

Walaupun OVO masih masuk dalam umur yang dikategorikan masih 

belia, namun pengguna OVO pun tidak perlu khawatir mengenai merchant apa 

saja yang bekerjasama dengan OVO, karena OVO sudah mempunyai banyak 

rekanan merchant dengan total 3.451 Merchants di 7.709 Outlets diluar Alfamart 

dan group Lippo pertanggal 08 Februari 2018, data ini didapat oleh peneliti dari 

hasil studi dokumentasi, yaitu dari brosur OVO. 

Peneliti juga melakukan studi dokumentasi dari website ovo.id pada bulan 

November 2018, bahwa total outlet sudah mencapai lebih dari 60.000 outlet dari 

Sabang sampai Merauke, sehingga dari penjelasan tersebut, pengguna OVO 

mempunyai banyak pilihan merchant dan outlet yang tersebar untuk bertransaksi. 
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Gambar 1.6 Informasi Mengenai Merchants 

Sumber : Tim Marketing & Sales OVO 

 

Hasil studi dokumentasi yang peneliti temukan dalam viva.co.id, 

dinyatakan bahwa pada tahun pertama OVO berdiri, strateginya adalah 

membangun ekosistem yang dimulai dari ritel milik Lippo group, seperti 

Hypermart, Agoda, First Media, Maxx Coffee, MatahariMall.com, mereka di 

datangi satu per-satu, dan butuh waktu juga biaya tinggi dalam hal ini. (Utama, 

2018) 

Namun OVO ingin membentuk ekosistem ini dengan cepat, karena tidak 

mungkin jalan sendiri, sehingga harus bekerjasama. Walaupun setelah itu, 

ekosistem diperluas di luar Lippo group ke merchant-merchant seperti pom bensin 

Shell, Ace Hardware, dan juga Bank Mandiri. Selain ritel, OVO juga 

mengembangkan ekosistem transportasi dengan menggandeng Grab dan Trans 

Semarang, OVO juga sedang proses juga di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dan 

yang terakhir bekerjasama dengan beberapa online payment. (Utama, 2018) 

Dari hasil studi dokumentasi dalam beritasatu.com, juga dinyatakan 

sebagai bagian dari kerjasama dengan Bank Mandiri, sebanyak 300.000 merchant 

yang menggunakan pembayaran melalui perangkat Bank Mandiri, juga dapat 

menerima pembayaran dengan aplikasi OVO. Sebaliknya, para merchant OVO 

juga bisa menerima pembayaran menggunakan uang elektronik dari Bank 

Mandiri. (Herman, 2018) 
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Sementara dengan Alfamart, kemitraan yang terjalin memungkinkan 

pengguna OVO untuk melakukan top-up di gerai-gerai Alfamart di seluruh 

Indonesia. Kemudian dengan Grab, OVO wallet kini sudah dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran untuk layanan transportasi Grab dan pengiriman Go 

Food. Pengguna OVO juga dapat melakukan top-up OVO wallet melalui 

pengemudi Grab. OVO juga menjalin kerjasama dengan Moka, sistem point-of-

sale (POS) berbasis cloud. Moka membantu UMKM mulai dari food truck hingga 

toko pakaian mengganti kasir traditional dengan sistem yang berjalan di perangkat 

iOS dan Android. Kemitraan baru ini membuat OVO tersedia di platform Moka. 

(Herman, 2018) 

 

 
Gambar 1.7 Kemitraan OVO 

Sumber : Beritasatu.com 

 

Dari hasil studi dokumentasi yang didapatkan peneliti dari katadata.co.id 

dinyatakan bahwa visi OVO adalah untuk dapat terus melayani pelanggan melalui 

inovasi, dan dengan demikian OVO menciptakan sebuah ekosistem pembayaran 

yang terbuka dan menyeluruh. (Aria, 2018). 

Kemudian dalam beritasatu.com dinyatakan “Inklusi keuangan tetap 

menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini. Visi kami 

menjadikan OVO tersedia di mana saja dan bagi siapa saja. Dengan 

menggabungkan keunggulan OVO dan jaringan para mitra, kami sekarang berada 
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dalam posisi untuk membuat pembayaran non-tunai menjadi lebih mudah bagi 

orang Indonesia di manapun mereka berada,” tutur Adrian. (Herman, 2018). 

Selanjutnya dalam viva.co.id dinyatakan bahwa OVO adalah platform 

yang memiliki tiga core business atau inti bisnis, yaitu Loyalty Rewards, 

Payment, dan Financial Services. Misi berdirinya OVO adalah karena melihat ada 

potensi yang sangat besar untuk digital payment di Indonesia, dan pengguna 

digital disini pertumbuhannya semakin meningkat, melalui ekonomi digital maka 

pasar mereka akan lebih terbuka dan bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. 

(Utama, 2018). 

Menyambung pernyataan tersebut, sangat berkaitan dengan hasil studi 

dokumentasi yang peneliti dapatkan dari viva.co.id, dinyatakan bahwa sejalan 

dengan visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar se-

Asia Tenggara pada tahun 2020, transformasi menuju ekonomi digital telah 

menjadi fokus dan topik hangat dalam berbagai diskusi publik. (Utama, 2018) 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan McKinsey, kehadiran uang tunai 

dinilai sangat mahal, yang menyumbang 1,5 persen produk domestik bruto atau 

PDB ekonomi Indonesia, dan mengatasi pemborosan dalam ekonomi ini menjadi 

sebuah tantangan yang besar. Hal ini membuat PT. Visionet Internasional, melalui 

OVO, terjun di industri pembayaran digital tanah air. Menurut Direktur Utama 

OVO, Adrian Suherman, platform pembayaran non tunai ini mempunyai strategi 

bisnis yang unik dalam lanskap keuangan di Indonesia. (Utama, 2018) 

Jika dilihat berdasarkan data yang didapat dari hasil studi dokumentasi 

dalam viva.co.id, salah satu kendala dari ekonomi digital adalah pembayaran, 

karena masyarakat Indonesia masih mendominasi pembayaran dengan uang tunai 

yang masih 90 persen. Sisanya, sekitar 8 sampai 9 persen memakai kartu, baik 

debit atau ATM, maupun kredit, serta digital payment di bawah 1 persen. Jadi, 

kuenya masih sangat besar, ini pula yang men-trigger kami (OVO) untuk masuk 

ke sana. (Utama, 2018). Jika dilihat dari hasil studi dokumentasi tersebut, 

walaupun hal tersebut merupakan suatu kendala, namun OVO berusaha 

menciptakan sebuah peluang baik dari kendala yang ada.  
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Dari hasil studi dokumentasi yang didapat dalam viva.co.id, OVO 

mempunyai harapan kedepan, yaitu berharap masuk Top 3. Namun itu masih satu 

persen, misalkan saja OVO mempunyai market 50 persen, itu masih 0,5 persen. 

Sisanya 99,5 persen masih belum dimanfaatkan. Siapa saja bisa mendapatkan 99,5 

persen yang bisa membuat use case-nya jalan. (Utama, 2018). 

Dan dari hasil studi dokumentasi dalam viva.co.id, juga dinyatakan bahwa 

OVO sudah mempunyai rencana untuk menyediakan fitur lain, seperti pinjaman, 

reksadana dan asuransi, rencana bisnis ini sudah ada pada tahun kedua, OVO 

berusaha mengembangkan ekosistem dari yang saat ini kebanyakan hanya sebagai 

alat pembayaran saja, namun itu semua sedang dalam tahap pengembangan, dan 

proses mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (Utama, 2018). Kalau 

dilihat dari menu aplikasi OVO memang sudah ada menu invest yang 

bekerjasama dengan Ciptadana, dan menu asuransi namun hanya satu pilihan, 

yaitu asuransi Lippo, untuk menu-menu ini memang belum terlalu dikembangkan 

oleh OVO. 

Dinyatakan juga bahwa strategi bisnis yang dijalankan OVO adalah ingin 

memperluas cakupan pengguna dengan apa yang dinamakan use-case, artinya : 

bagaimana pengguna memakai produk financial services OVO mulai dari bangun 

tidur, aktivitas, sampai tidur kembali. (Utama, 2018). 

Walaupun OVO juga paham bahwa bukanlah pemain tunggal, namun 

yang perlu diingat, bahwa pasar digital payment di Indonesia masih 1 persen, 

maka kesempatan untuk menang sangat besar. Khusus potensi bisnis platform 

untuk pembayaran di Indonesia, di tahun depan, pertumbuhannya tetap besar, oleh 

sebab itu, hingga saat ini Bank Indonesia baru memberikan izin lisensi ke 26 

Perusahaan yang bisa melakukan transaksi digital payment. (Utama, 2018) 

Ada yang dari sektor perbankan, telekomunikasi, hingga layanan aplikasi 

berbasis transportasi. Harus diingat juga, kehadiran OVO bukan sebagai lawan 

bagi aplikasi yang lain, tetapi OVO memberikan penawaran dan pengalaman yang 

berbeda bagi masyarakat Indonesia yang terintegrasi dan juga praktis. (Utama, 

2018) 




