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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan telekomunikasi sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, baik pemerintah 

maupun swasta mulai menyadari akan kebutuhan ini. Seiring dengan 

perubahan gaya hidup masyarakat sekarang ini, masyarakat membutuhkan 

akses informasi yang beragam, mudah, cepat dan handal. Hal tersebut sangat 

memudahkan dalam tukar menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu 

yang relatif cepat dan efisien. Perusahaan perlu mengembangkan promosi 

(periklanan) pemasaran yang efektif terutama kepada para konsumen. Fungsi 

pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan dalam 

menjalankan semua aktifitas yang berhubungan dengan arus barang dan jasa 

sejak dari produsen hingga konsumen akhir. Menurut Kotler dan Keller (2012) 

pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan 

telekomunikasi untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

keungulan – keunggulan yang dimiliki.  

Adapun perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia adalah PT 

Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia sebagai salah satu 

badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa komunikasi keberadaannya 

benar – benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan 

kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari data 

pengguna internet di Indonesia sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 

 

Sumber : web.kominfo.go.id 

Dari gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa terus terjadi peningkatan 

pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Dari tahun 1998 – 2017 terus 

memperlihatkan loanjakan yang signifikan. Pada tahun 1998 – 2003 terlihat 

jumlah pengguna masih berada di angka 1 hingga 8 jutaan. Lalu pada tahun 

2004 meningkat 11,2 juta, dan pada tahun 2006 – 2007 menjadi 20 juta orang. 

Dan pertumbuhan tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 

2015 berada pada angka 100 juta orang keatas yaitu 110,2 juta orang. Lalu 

pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 132,7 

orang hingga pada tahun 2017 menjadi 143,26 orang. 

Hal tersebut mendorong pula terjadinya persaingan yang ketat antara 

penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Seperti yang diketahui 

bahwa sekarang semakin beraneka ragam penyedia jasa dan jaringan 

telekomunkasi yang bermunculan. Sehingga menyebabkan konsumen lebih 

selektif dalam memilih dan menggunakan jasa yang akan dibeli. Untuk itu para 

penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi terus menggencarkan periklanan 
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terhadap produknya untuk menarik konsumen untuk melalukan pembelian. 

Permasalahan tersebut dialami oleh salah satu penyedia jasa dan 

telekomunikasi terbesar di Indonesia yaitu PT. Telkomonikasi  Indonesia. 

PT. Telkomunikasi Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang tidak hanya menyediakan layanan intenet tetapi juga di bidang 

TV kabel dan telepon rumah. PT. Telkomunikasi Indonesia terus mengeluarkan 

dan mengembangkan produk layanan terbarunya untuk menghadapi persaingan 

yaitu Indihome pada tahun 2015. Selain IndiHome terdapat beberapa penyedia 

layanan internet di Indonesia yang merupakan pesaing dari IndiHome sendiri 

seperti  Biznet Home Internet, First Media, Indosat Ooredoo GIG, MNC Play, 

My Republic, dan Oxygen.id Home.  

Untuk menghadapi persaingan tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia 

melakukan promosi dengan menerapkan salah satu bauran promosi yaitu 

periklanan. Iklan menjadi aspek yang sangat penting dalam memperkenalkan 

dan menginformasikan keunggulan apa saja yang dimiliki oleh suatu produk 

kepada konsumen. Salah satu periklanan yang dilakukan Telkom saat ini 

adalah melalui media sosial yaitu facebook.  Facebook adalah sebuah layanan 

jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 yang 

dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Pada Mei 2012, Facebook 

memiliki lebih dari 900 juta pengguna aktif. Menurut Dunay dan Kruenger 

(2010), Facebook menyediakan akses yang sangat luas untuk terhubung 

dengan pelanggan dengan biaya yang relatif rendah dan bahkan tanpa biaya. 

Facebook menawarkan fitur yang dinamakan Facebook ads yang bertujuan 

untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu Fan Page yang sebelumnya 

sudah dibuat oleh pengguna facebook dengan jangkauan yang berbeda dan 

dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut. Metode yang digunakan Telkom 

sendiri disebut dengan Growth Hacking. Menurut Brown dan Ellis (2010) 

dalam sebuah artikel yang membahas mengenai growth hacking (Ab Dev Labs; 

2014) growth hacking adalah pengoptimalan dan pertumbuhan yang digerakan 

http://gig.id/
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oleh eksperimen, terutama berfokus pada bagaimana produk digunakan untuk 

menciptakan pertumbuhan, baik dari sisi distribusi dan retensi.  

PT. Telekomunikasi Indonesia terutama PT. Telkom Indonesia Divisi 

Regional 5 Surabaya memilih strategi promosi melalui Growth Hacking untuk 

mendapatkan pasar yang dituju karena efektivitas dan efisiensi yang 

ditawarkan dengan sentuhan teknologi modern sehingga  pengguna atau 

pelanggan yang tersasar lebih banyak cakupannya dan dapat mengarah tepat ke 

pasar yang dituju. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa 

masalah atau kendala yang dihadapi seperti munculnya pesaing dari provider 

lain, apalagi pada saat ini terdapat fenomena yang dialami hampir di seluruh 

dunia yaitu covid-19 sehingga menyebabkan para penyedia jasa dan jaringan 

telekomunikasi di Indonesia berbondong – bondong menyediakan beragam 

paket layanan untuk memenuhi kebutuhan internet serta melakukan periklanan 

sebagai media promosi sehingga perlu adanya pembahasan mengenai 

efektivitas periklanan yang sudah dilakukan tersebut. Tak hanya itu 

pembahasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan reach dan impression dari 

periklanan yang di publish. 

Gambar 1.2 

Reach dan Impression Periklanan 

 

Sumber : Data Internal PT. Telkom 2020 

Pada hakikatnya, promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi merupakan kegiatan yang 

mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan membujuk target 

konsumen untuk membeli produk tersebut, (Kotler dan Amstrong, 2012). 

Dengan dilakukannya promosi berupa pengiklanan diharapkan konsumen  
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memperoleh informasi serta dapat menarik minat konsumen. Hasan (2014) 

mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli 

suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan keputusan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian. Minat beli konsumen akan timbul bila konsumen sudah merasa 

tertarik atau sudah merasa yakin dengan citra positif pada merek tersebut. 

Dalam penelitian Sinatrya (2015), menjelaskan bahwa iklan dan brand image 

secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli konsumen. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul TA ini 

adalah “EFEKTIVITAS PERIKLANAN PRODUK INDIHOME 

DENGAN METODE GROWTH HACKING TERHADAP MINAT BELI 

KONSUMEN”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dapat diambil adalah : 

Bagaimana efektivitas periklanan produk indihome dengan metode 

growth hacking terhadap minat beli konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas periklanan produk indihome 

dengan metode growth hacking terhadap minat beli konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Bagi Penulis 

1. Melatih skill dalam menulis dan juga belajar melakukan penelitian 

dengan baik dan rapi. 

2. Meningkatkan kemampuan softskill dan hard skill 

3. Melatih penulis untuk dapat menganalisis informasi yang didapat di 

lapangan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang berguna 

bagi masyarakat. 

1.4.2. Manfaat Bagi Perusahaan 
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1. Perusahaan dapat mengetahui sejauh mana hasil dari penerapan 

promosi melalui strategi periklanan dengan metode growth hacking. 

1.4.3. Manfaat Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

1. Memberikan literatur dan referensi baru terhadap 

mahasiswa/mahasiswi Universitas Airlangga khususnya mahasiswa 

jurusan Manajemen Pemasaran. 

1.5 Jadwal Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama dua bulan terhitung mulai 

tanggal 14 Januari 2020 hingga 14 Maret 2020. 

Tabel 1.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

Kegiatan Januari Februari Maret April Mei  Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan 

Topik dan 

Judul 

                        

Penyusunan 

Proposal 

                        

Mencari 

Data 

                        

Mengolah 

Data 

                        

Menganalisis 

Data                              

                        

Sidang 

 

                        

Sumber: Penulis 2020 

 


