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BAB I 

PENDAHULUAN 

	  

I.1. Latar Belakang 

 Kehidupan manusia di abad modern ini menunjukkan gejala yang nampak 

jelas di berbagai bidang. Hal ini ditandai dengan hilangnya budaya tradisional dan 

secara politis, negara-negara di dunia banyak yang sudah menjadi negara 

independen dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Hal ini juga 

mengakibatkan tumbuhnya sektor industri secara pesat, dan semkin banyaknya 

kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. (Maryati, 2007) 

 Dengan adanya modernisasi tersebut, kehidupan manusia menjadi semakin 

maju baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Salah satu 

dampak yang cukup signifikan adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan 

kegiatan berkomunikasi menjadi semakin mudah dan cepat. Komunikasi tidak 

lagi dibatasi oleh tempat dan waktu dan oleh karena itu hubungan komunikasi 

antar negara menjadi tidak berbatas. Hal ini mengakibatkan suatu proses yang 

disebut dengan globalisasi. (Maryati, 2007) 

Globalisasi secara sederhana menurut Samovar, Porter, dan Mc Daniel 

dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana manusia yang berada di 

berbagai belahan dunia menjadi semakin mudah berhubungan karena proses ini 

membuat waktu dan tempat bukan lagi menjadi halangan. (Waters 2001; Scholte 

2005 dalam buku  Frank J. Lechner) Proses globalisasi sudah lahir di sekitar abad 

ke 19. Saat ini proses tersebut sudah masuk ke dalam dekade ke-tiga dan masih 
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terus meningkat secara kontinu dalam kehidupan di dunia. Salah satu fenomena 

yang meningkat paling signifikan dalam era globalisasi adalah perkembangan 

teknologi informasi. (Samovar Porter McDaniel Roy, 2013) 

 Pada awalnya, perkembangan teknologi informasi dimulai ketika adanya 

penemuan mesin cetak oleh Johannes Guttenberg pada tahun 1455. Lalu berlanjut 

dengan penemuan-penemuan berbagai media komunikasi lainnya seperti telegraf, 

telepon, TV, dan komputer yang semakin memudahkan proses penyaluran 

informasi. Puncaknya adalah ketika ditemukan teknologi berupa saluran nirkabel 

dimana berkomunikasi tidak lagi memerlukan kabel sebagai media penghantar, 

melainkan menggunakan media cahaya dan gelombang radio mikro. Penemuan ini 

melahirkan suatu teknologi baru bernama internet. (Y. Maryono & B. Patmi 

Istiana, 2008) 

Internet secara sederhana menurut Clive C. Sanford di dalam bukunya 

yang berjudul Exploring the Internet dapat didefinisikan sebagai sebuah jaringan 

yang dapat menghubungkan komputer dalam berbagai jenis sehingga dapat 

memudahkan pengguna komputer untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. 

(Sanford, 1995) Teknologi internet ini berkembang sangat pesat dan bisa dilihat 

dari pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai 82 juta orang yang 

membuat Indonesia berada pada peringkat ke-8 di  dunia dalam hal penggunaan 

internet. (Kemkominfo, 2014). Marketeers bersama MarkPlus Insight juga 

mengadakan survei tentang pengguna internet di Indonesia dengan judul 

“Indonesia Internet Survey 2013” mengatakan bahwa ternyata hampir 95% 
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pengguna Internet di Indoneia mengakses Internet melalui smartphone. 

(Marketeers Magazine, 2013) 

Menurut riset Indonesia Smartphone Consumer Insight pada Mei tahun 

2013, dikatakan bahwa kegiatan yang paling sering dilakukan oleh pengguna 

smartphone adalah chatting dengan persentase mencapai 90%. Lalu dilanjutkan 

dengan kegiatan pencarian sebesar 71%, lalu pengaksesan jejaring sosial sebanyak 

64%,, lalu blogging/forum sebanyak 41%, lalu penggunaan Application Store 

untuk mengunduh aplikasi sebesar 32%, lalu pengunduhan video sebesar 27%, 

lalu aktivitas sharing konten sebesar 26%, yang dilianjutkan dengan hiburan 

sebesar 25%, yang dilanjutkan lagi dengan pengaksesan berita sebanyak 24%, dan 

paling terakhir pengaksesan webmail sebesar 17%. (HarianTI, 2013). Melalui riset 

ini bisa dibuktikan bahwa aktifitas yang paling sering dilakukan oleh pengguna 

smartphone adalah chatting. 

Chatting merupakan sebuah bentuk komunikasi instan yang menggunakan 

media internet atau telepon genggam. Pada zaman modern ini, kegiatan chatting 

tidak dapat terelakkan karena kehidupan manusia modern menjadi serba instan. 

Manusia tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk berbicara tatap muka. Hidup 

manusia menjadi semakin sibuk dan mereka menggantikan komunikasi tatap 

muka menjadi komunikasi dengan menggunakan media internet yang disebut 

dengan chatting. (Roche, 2004) 

Tingginya angka aktivitas chatting membuat perusahaan yang bergerak di 

bidang aplikasi telepon genggam berlomba-lomba untuk memberikan penawaran-

penawaran yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna smartphone. Hal ini 
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dilakukan agar nantinya para pengguna tersebut dapat mennyukai dan akhirnya 

memilih aplikasi mereka sebagai media chatting sehari-hari. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, perusahaan aplikasi telepon genggam menggunakan berbagai 

macam cara agar para pengguna smartphone tahu dan mengerti tentang fitur-fitur 

maupun aplikasi chatting yang mereka tawarkan. Cara yang digunakan pun cukup 

bervariasi, unik, dan kreatif. Hal ini dilakukan agar cara-cara yang mereka 

gunakan untuk menarik perhatian para pengguna smartphone dapat bekerja 

dengan efektif dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna smartphone 

tersebut. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 LINE merupakan salah satu perusahaan aplikasi telepon genggam 

Indonesia yang berasal dari Jepang dan sudah ada sejak tahun 2012. Pada akhir 

tahun 2014 lalu, LINE memutuskan untuk meluncurkan fitur baru bernama Find  

Alumni. Find Alumni adalah sebuah fitur yang dapat dimanfaatkan untuk 

menemukan teman lama atau teman sekelas sewaktu di sekolah atau universitas 

masing-masing. Galuh Chandrakirana selaku Marketing Manager LINE Indonesia 

mengatakan bahwa peluncuran fitur ini berangkat dari kesadaran bahwa 

kebutuhan untuk berkomunikasi itu terus ada. Dan kebutuhan berkomunikasi itu 

tidak hanya terbatas dengan orang-orang yang sering ditemui dalam kegiatan 

sehari-hari, melainkan juga kepada orang-orang yang pernah berhubungan dalam 

anggota masyarakat di masa silam. (Antaranews, 2014). Sebagai peluang bisnis, 

fitur ini diharapkan dapat membuat LINE menjadi suatu merk yang ada di Top of 
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Mind masyarakat sehingga bisa berdampak pada peningkatan angka pengguna 

LINE di Indonesia. 

 Bersamaan dengan peluncuran fitur Find Alumni, LINE memutuskan 

untuk membuat iklan untuk mempromosikan fitur Find Alumni agar bisa 

menciptakan brand awareness masyarakat tentang fitur terbaru mereka. Iklan 

yang mereka buat adalah iklan mini drama merupakan kelanjutan dari film Ada 

Apa Dengan Cinta (AADC). AADC merupakan salah satu film Indonesia yang 

cukup berhasil dan diakui menjadi sebuah momentum kebangkitan film nasional 

di tahun 2002 silam. (AntaraNews, 2014). Peluang ini dilihat oleh LINE dan 

mereka memutuskan untuk  iklan mini drama AADC II sebagai media promosi 

fitur terbaru mereka, fitur Find Alumni. 

 Salah satu media yang dipakai LINE untuk menampilkan promosi 

iklannya adalah YouTube. Youtube merupakan salah satu media promosi 

berbentuk audio visual dimana para pengguna internet bisa menerima pesan lewat 

gambar  yang bergerak dan juga suara. Youtube juga merupakan media yang 

cukup efektif mengingat di tahun 2013 Youtube memiliki 1 miliar pengguna 

setiap bulannya. Menurut data statistik dari Youtube di tahun 2012, video-video di 

Youtube ditonton lebih dari 4 miliar jam setiap bulannya dan 72 jam video 

diunggah ke YouTube setiap menitnya. (Tekno Kompas 2013). LINE memilih 

media YouTube karena sesuai dengan bentuk iklannya yaitu berupa video 

audiovisual, dan juga karena YouTube tidak memerlukan biaya tayang seperti 

media lainnya. 
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 Selain memilih media yang sesuai dengan konsep iklan yang akan 

ditayangkan, LINE juga harus memikirkan konsep iklan apa yang sesuai dengan 

fitur Find Alumni. Film Ada Apa Dengan Cinta menceritakan tentang kisah cinta 

seorang wanita bernama Cinta dan seorang pria yang bernama Rangga di masa 

SMA. Film ini diakhiri dengan keputusan Rangga untuk melanjutkan sekolahnya 

ke Amerika dan berjanji kepada Cinta untuk kembali ke Indonesia demi cintanya. 

Penggemar film AADC ini tentu saja sangat penasaran apakah Rangga dan Cinta 

akan bersama setelah terpisah bertahun-tahun. LINE merasa cerita ini sesuai 

dengan fitur Find Alumni dan mengambil konsep cerita AADC untuk dibuat mini 

drama yang akan menceritakan tentang pertemuan kembali Rangga dan Cinta di 

Indonesia setelah 12 tahun terpisah. Saat itu, Rangga berhasil menemukan akun 

LINE Cinta lewat fitur LINE Alumni. 

 Iklan mini drama AADC II yang diluncurkan oleh LINE pada tanggal 7 

November ini mendapatkan respon yang sangat positif oleh masyarakat Indonesia. 

Hal ini bisa dilihat dari kemeriahan yang begitu luar biasa dari pengguna LINE 

dalam menanggapi kampanye Find Alumni. Kata kunci Ada Apa Dengan Cinta, 

AADC, atau Alumni AADC menjadi sangat populer di media sosial twitter 

(150.394 tweets), instagram (16.000 penyebutan) dan di Google dalam minggu 

pertama peluncuran kampanye Find Alumni. (Sindonews 2014). Selain itu, 

menurut Galuh Chandrakirana selaku Kepala Tim Pemasaran LINE Indonesia, 

respon positif masyarakat Indonesia juga dibuktikan dengan peningkatan 

pengguna fitur Find sebesar 700% dalam minggu pertama peluncuran iklan mini 

drama AADC II. (Mix Marcomm 2014 dan Koran SINDO, 12 Feb 2015) 
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Melalui data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa LINE berhasil 

meningkatkan pengguna fitur Find Alumni melalui iklan mini drama AADC II 

dengan cara yang cukup unik dan kreatif.  Pihak LINE mengatakan bahwa mereka 

telah berhasil mengimplementasikan sebuah terobosan baru dalam hal pemasaran 

kreatif dengan menggunakan konsep mini drama AADC II dalam kampanye fitur 

barunya yaitu Find Alumni. Terobosan kreatif iklan AADC II ini masih masih 

sangat langka di Indonesia .Bahkan, mini drama yang berdurasi 10 menit ini 

berhasil mengukir rekor yaitu ditonton lebih dari 1 juta viewers dalam waktu 

kurang dari 24 jam dan hal ini membuat mini drama AADC II ini disebut sebagai 

rekor dunia oleh Google. (Swa.co.id, 2015). 	  

Keberhasilan LINE dalam meningkatkan pengguna LINE sebanyak 700% 

melalui iklan mini drama AADC II ini merupakan sebuah langkah yang dianggap 

sangat positif oleh pihak LINE karena berhasil membuat audiensnya memutuskan 

untuk mengunduh fitur Find Alumni. Hal ini sangat penting dan sesuai karena 

mengingat tujuan utama dari IMC yaitu untuk mempengaruhi secara langsung 

periaku membeli dari target konsumen yang dalam hal ini adalah keputusan 

pengunduhan dari konsumen itu sendiri. (Shimp, 2010,10) Pengambilan 

keputusan konsumen sendiri dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang 

dibuat oleh konsumen untuk membeli, memakai, ataupun membayar  sebuah 

produk. (Liu, 2004). Dalam hal ini,  iklan mini drama AADC II telah berhasil 

mencapai tujuan utamanya yaitu untuk membuat audiens mengunduh fitur Find 

Alumni setelah menyaksikan iklan mini drama AADC II. Oleh karena itu, di 

dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana iklan 
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mini drama AADC II dapat membuat audiens mengambil keputusan untuk 

mengunduh fitur Find Alumni tersebut. 

	  

I.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

pertanyaan dari penelitian ini adalah: bagaimana peran iklan mini drama AADC II 

dalam proses pengambilan keputusan pengguna LINE dalam mengunduh fitur 

Find Alumni? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana peran iklan mini drama AADC II dalam proses 

pengambilan keputusan pengguna LINE dalam mengunduh fitur Find Alumni. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

1) Akademis 

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia akademis khususnya di 

bidang integrated marketing communication untuk memperdalam 

wawasan para akademisi (mahasiswa, dosen, pembaca, dan peneliti) 

seputar promosi produk khususnya dengan metode pemasaran kreatif 

menggunakan media internet, dan juga wawasan seputar penggunaan 

model Hierarchy of Needs untuk mengevaluasi kegiatan promosi tersebut. 

2) Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan juga masukan untuk 

pihak LINE dalam rangka mempromosikan fitur Find Alumni dengan 

menggunakan metode pemasaran kreatif. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi kepada pihak lain yang ingin 

menggunakan metode pemasaran kreatif untuk mempromosikan 

produknya. 

3) Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi 

kepada masyarakat dalam pengertian tentang pemasaran kreatif dan 

pentingnya penggunaan pemasaran kreatif dalam dunia bisnis. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan ini berisi tentang susunan penelitian dan hal-hal 

yang akan dibahas peneliti dalam setiap bab penelitian dari bab I sampai bab VI.  

Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini: 

Bab I: Pendahuluan 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika dari penelitian ini. 

Bab II: Objek Penelitian 

 Bab ini akan menguraikan tentang objek penelitian yang akan diteleliti 

oleh peneliti. Objek dari penelitian ini adalah aplikasi LINE, fitur Find Alumni, 

dan iklan mini drama AADC II. Peneliti akan menguraikan company profiile 

aplikasi LINE serta metode pemasaran kreatif  yang dilakukan oleh LINE. 
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Bab III: Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan beberapa konsep dan teori-teori 

yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam penelitian 

ini.  

Bab IV: Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang pendekatan atau metode 

yang digunakan pada saat melakukan penelitan dan menganalisis data hasil 

penelitian yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan 

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

Bab V: Hasil dan Pembahasan 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang data hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Selain itu peneliti juga akan menguraiakn pembahasan tentang 

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

Bab VI: Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang kesimpulan utama dari 

penelitian ini dan juga beberapa saran dan masukan untuk pihak LINE yang 

berupa evaluasi dan masukan dalam meningkatkan cara promosi LINE 

selanjutnya. Saran dan masukan ini juga dapat dibaca dan dipelajari pembaca 

untuk menambah wawasan tentang pemasaran kreatif yang dilakukan oleh LINE. 




