
 

 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin futuristik ini membuat 

seluruh bidang dalam berbagai aspek berlomba-lomba untuk memulai 

perubahan, baik dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan berbagai 

bidang yang lainnya. Teknologi telah menjadi bagian dari hidup manusia 

dan masuk ke dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Diungkap oleh 

data riset situs milik HootSuite dan perusahaan media dari Inggris yaitu We 

Are Social yang rilis pada Januari 2019 menyatakan bahwa Indonesia berada 

di posisi kelima dalam daftar negara yang masyarakatnya kecanduan 

internetnya cukup tinggi. Dan juga masyarakat Indonesia bisa berlama-lama 

menghabiskan waktunya untuk mengakses internet melalui telepon 

genggam. 

Gambar 1.1 

Survey Pengguna Aktif Internet di Indonesia Menurut We Are Social 

 

(Sumber: wearesocial.com, diakses tanggal 18 Oktober 2019) 

Dari data riset tersebut juga dapat ditemukan bahwa pengguna
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internet di Indonesia mampu menghabiskan waktu kurang lebih selama 8 

jam 36 detik di setiap harinya untuk berselancar di internet yang diakses 

menggunakan telepon genggam. Kebutuhan infromasi untuk diakses juga 

menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa lepas 

dari telepon genggam, ditambah dengan berbagai macam layanan 

pendukung instan untuk merealisasikan hal ini. 

Kehadiran internet dan juga telepon genggam tentunya merubah cara 

masyarakat dalam menggunakan tranportasi sebagai sarana yang sangat 

dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan serta memenuhi 

kebutuhannya. Seperti fungsi internet pada umumnya, internet dibutuhkan 

untuk membantu keresahan masyarakat yang tinggi untuk bisa bekerja dan 

memenuhi kebutuhnya secara cepat dan juga instan. Oleh karena itu, 

transportasi yang awalnya hanya tersedia secara konvensional akhirnya 

mulai bertransformasi menjadi online. Kemudahan secara online ini terlihat 

ketika masyarakat membutuhkan transportasi yang mudah diakses serta 

perlunya mobilisasi yang masyarakat tinggi di tempat umum. Transparansi 

dana yang muncul di awal membuat masyarakat cenderung memilih 

transportasi online ini dibandingkan transportasi konvensional yang tarif 

nya terkadang bisa lebih tinggi.  

Munculnya transportasi online di Indonesia, membuat peneliti ingin 

meneliti transportasi online dari PT. Gojek Indonesia atau disebut sebagai 

Gojek. Peneliti memilih Gojek sebagai objek penelitian karena menurut 

survei oleh Lembaga Riset Alvara menyatakan hasil survei mereka di 

kalangan milenial pada tahun kelahiran 1981 sampai 1997 yang dilakukan 

pada bulan April 2019 lalu yang menyimpulkan bahwa platform Gojek 
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Indonesia ini unggul dalam 3 kategori e-commerce salah satunya 

transportasi. Hal ini dituliskan oleh Thomas (2019) dalam survei tirto.id 

selain transportasi adalah  pengantaran makanan dan dompet digital. Gojek 

Indonesia bisa unggul dibandingkan yang lain karena Gojek berstatus 

sebagai salah satu pelopor dalam sejumlah layanan tersebut. Selain itu, 

Gojek merupakan platfom asli Indonesia. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Nadiem 

Makarim di Jakarta, Indonesia dan awalnya hanya memiliki 20 orang 

pengemudi dan hanya mengandalkan call center untuk menghubungkan 

penumpang dan pengemudi ojek. Ide bisnis ini muncul ketika Nadiem setiap 

harinya selalu menggunakan transportasi ojek untuk menembus kemacetan 

di Jakarta. Sebagai seorang yang aktif dalam menggunakan transportasi ojek, 

maka Nadiem Makarim pun seringkali mengamati pengemudi ojek yang 

hanya menunggu di pangkalan untuk mencari penumpang. Padahal, 

masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan transportasi ojek karena 

kendaraan roda dua dapat menembus kemacetan dan memangkas waktu 

perjalanan bagi orang yang tidak memiliki banyak waktu dijalan. Tidak 

hanya itu saja, satu tujuan mulia yang melatarbelakangi berdirinya Gojek ini 

adalah juga untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Beberapa 

peluang inilah yang akhirnya menjadi pendorong bagi Nadiem Makarim 

untuk membuat layanan aplikasi online yang menghubungkan penumpang 

dan pengemudi ojek. Melalui laman resmi milik Gojek, mereka 

menyampaikan bahwa Gojek memiliki tiga pilar utama yaitu kecepatan, 

inovasi dan dampak sosial.  
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Hingga pada akhirnya seiring berjalannya waktu, Gojek tidak hanya 

menyediakan layanan transportasi online saja. Tetapi, melalui aplikasi 

Gojek saat ini kita bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari pesan 

antar makanan, belanja, kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-

bersih rumah dan kendaraan. Gojek mengklaim bahwa mereka menyediakan 

aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi (Situs resmi Gojek 

Indonesia, https://www.gojek.com/about/, diakses pada 3 Desember 2019) 

Mengingat Gojek Indonesia memiliki pesaing yang kuat, maka Gojek 

Indonesia harus mampu mengambil dan mengidentifikasi pasar dengan 

menggunakan berbagai strategi, salah satunya dengan menggunakan strategi 

pemasaran yang tepat. Pemasaran itu sendiri adalah proses sosial dimana 

individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran secara bebas nilai 

produk serta jasa dengan pihak lainnya (Kotler, 2000: 7). Tidak hanya untuk 

mengambil pasar saja dari pesaing, namun strategi pemasaran yang tepat 

juga berfungsi untuk memahami apa keinginan dan kebutuhan konsumen 

maka akan menciptakan sebuah kepuasan dari konsumen. Konsumen setiap 

hari tentunya menerima berbagai informasi yang banyak mengenai produk 

lain dan dari sumber yang berbeda. Untuk itu, diperlukan informasi yang 

utuh kepada konsumen agar tetap mudah diingat karena banyak perusahaan 

lain juga yang tentunya mengiklankan produk melalui media.  

Peneliti menganalisis seluruh bentuk komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Gojek Indonesia mulai periode tahun 2019 sampai 2020. 

Gojek Indonesia menggunakan bentuk komunikasi pemasaran melalui iklan 

atau advertising. Selama periode tersebut, peneliti telah menemukan 

https://www.gojek.com/about/
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sebanyak kurang lebih 15 iklan dalam bentuk video yang sudah 

dipublikasikan baik melalui media massa elektronik, media online, bahkan 

melalui media sosial. Salah satu iklan dalam bentu video yang banyak 

mendapatkan perhatian dari masyarakat di akun Youtube resmi Gojek 

Indonesia adalah iklannya yang bertema “Cerdekiawan”, iklan ini sudah 

ditonton kurang lebih sebanyak 62 juta penonton. Iklan yang dibuat oleh 

Gojek Indonesia tidak hanya dipublikasikan melalui media elektronik saja, 

namun kerapkali Gojek Indonesia juga mempublikasikannya melalui media 

cetak dalam bentuk poster.  

Gojek Indonesia melakukan promosi ntuk menarik konsumen 

sehingga meningkatkan jumlah penggunaan layanan mereka dengan cara 

memberikan promo diskon atau potongan harga serta undian berhadiah pada 

acara atau event yang dibuat oleh Gojek Indonesia, cara ini disebut sebagai 

promosi penjualan atau sales promotions. Gojek memberikan beberapa 

potongan harga di berbagai merchant yang bekerja sama biasanya dilakukan 

setiap bulan kemudian juga dengan event undian berhadiah yang dilakukan 

pada tahun 2019 lalu yaitu Go-Points Go Lucky 2019 adalah undian 

berhadiah dengan cara menukarkan poin yang dimiliki sebanyak-banyaknya 

yang didapatkan setelah menggunakan layanan Gojek, Go-Send Go Lucky 

2019 adalah acara undian berhadiah juga yang diselenggarakan untuk 

konsumen yang telah mempercayakan Go-Send sebagai layanan pesan antar 

di partner e-commerce dan semakin banyaknya transaksi Go-Send yang 

dilakukan maka akan mendapat semakin banyak kupon undian, Hari Kuliner 

Nasional (HarKulNas) 2019 merupakan acara undian berhadiah yanng 

diperingati setiap 5 Mei untuk merayakan hari kuliner nasional se Indonesia 
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dan tidak hanya undian berhadiah saja namun Gojek juga menawarkan 

potongan diskon di layanan pesan antar makanan mereka, Festival 

MaMiMuMeMo (Makan Minum Murah Menang Mobil Motos Mobile 

Phone) adalah acara undian berhadiah dengan transaksi sebanyak-

banyaknya di Go-Food dan pembagian promo yang berbeda tiap harinya dan 

berlangsung selama 3 bulan dari bulan November 2019 sampai Januari 2020 

yang serentak digelar di 16 kota di Indonesia, Go-pay Mission adalah undian 

berhadiah yang didapatkan jika konsumen dapat menyelesaikan tantangan 

yang dibuat oleh Gojek untuk bertransaksi di rekan usaha Go-Pay dengan 

hadiah saldo Go-Pay dan juga voucher diskon, dan undian hadiah saldo 

Gopay tambahan bagi yang meningkatkan akun Gopay pada bulan 

Desember 2019.  

Gojek Indonesia juga melakukan kegiatan humas atau public 

relations dimana praktisi humas Gojek Indonesia berupaya penuh untuk 

melakukan hal-hal yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan di 

konsumen. Humas bertugas untuk membuat berita atau artikel serta press 

release kepada media atau laman resmi mereka yang kemudian akan 

disampaikan kepada khalayak. Press release maupun berita yang terdapat 

pada lama mereka berisi mengenai kegiatan mereka apa saja, pengembangan 

fitur dan layanan, pencapaian yang sudah dicapai Gojek, serta pembuatan 

artikel yang menarik. Namun tidak hanya itu saja, sesuai dengan namanya 

hubungan masyarakat maka mereka bertugas untuk membangun hubungan 

yang baik dengan masyarakat seperti dengan melaksanakan program 

corporate social responbility (CSR) yang bertujuan untuk memberikan citra 

yang positif di mata khalayak seperti yang sudah dilakukan Gojek dengan 
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memberikan bantuan kepada mitra driver mereka dengan program “Pasti 

Ada Jalan untuk Mewujudkan Impian” dimana Gojek mewujudkan impian 

driver gojek yang terpilih seperti contohnya driver yang bermimpi untuk 

menjadi koki yang professional. Atau dapat melalui bentuk kerjasama 

dengan perusahaan lain untuk membangun event bersama hal ini disebut 

sebagai event sponsorship seperti contohnya kerjasama Gojek dengan 

festival musik We The Fest di bulan Juli 2019 dengan menyediakan 

customer lounge agar memberikan kemudahan untuk penggunanya. 

Kemudian yang baru-baru ini terjadi adalah ketika Gojek bekerja sama 

dengan penulis terkenal Marchella FP dengan karya nya yang kondang 

berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini namun dengan sentuhan yang 

berbeda yaitu cerita tentang kisah inspiratif dari driver dalam menjaga 

amanah dan diberi judul Nanti Kita Cerita Tentang Driver Gojek.  

Penggunaan penjualan personal atau personal selling dapat menjadi 

suatu bentuk komunikasi langsung antara penjual dan pembeli serta 

melibatkan kontak langsung yang menyebabkan umpan balik secara 

langsung (Morrisan, 2010: 34). Penjualan personal ini intinya adalah 

melakukan presentasi ke konsumen untuk memberikan informasi mengenai 

layanan yang dimiliki. Gojek Indonesia menggunakan penjualan personal 

dengan biasa booth dalam suatu expo, pameran atau terkadang di kegiatan 

atau acara yang bekerjasama dengan Gojek lalu memberikan penawaran 

mengenai layanan mereka atau promosi mereka kepada konsumen maupun 

calon konsumen. 

Di zaman yang sudah serba canggih ini, maka perusahaan dapat 

mengirimkan surat, mengirim katalog, menyampaikan potongan harga yang 
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sedang berlangsung melalui internet khususnya surel atu email dengan 

database yang berisi informasi konsumen. Hal ini telah direalisasikan di 

Gojek Indonesia, mereka mengirimkan penawaran dari berbagai pelayanan 

yang dimiliki gojek serta kupon potongan harga.. Cara ini disebut sebagai 

pemasaran langsung atau direct marketing yang dilakukan sebagai bentuk 

komunikasi langsung dengan calon konsumen atau konsumen tetap yang 

sesuai pasaran untuk menimbulkan tanggapan (Morrisan, 2010: 22). Karena 

Gojek Indonesia merupakan aplikasi penyedia layanan transportasi tentunya 

ada notifikasi yang muncul untuk mengingatkan konsumen agar tetap 

menggunakan Gojek. Sehingga, notifikasi yang diterima oleh konsumen 

melalui aplikasi di ponsel mereka masing-masing disebut sebagai In-App 

Push Notification yang mengirimkan penawaran kupon potongan diskon. 

Dengan menggunakan teknik ini, pengguna atau konsumen akan dengan 

cepat memberikan responnya dibandingkan melalui email.  

Gojek Indonesia menerapkan internet marketing atau interactive 

media dimana penggunaan internet sebagai media interaktif sehingga 

terjadinya arus timbal balik sehingga konsumen dapat berinteraksi satu sama 

lain untuk menerima dan mengubah informasi, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan (Morrisan, 2010: 24). Kegiatan di Internet ini bisa melalui laman 

resmi atau dengan akun media sosial resmi milik Gojek Indonesia. Laman 

resmi atau website official milik Gojek Indonesia  tidak hanya berisi 

tentang informasi latar belakang perusahaan mereka dan layanan apa saja 

yang mereka tawarkan tetapi juga mengenai promo apa saja yang sedang 

ditawarkan saat itu. Gojek Indonesia juga memiliki akun sosial media mulai 

dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Youtube. Setiap sosial media 
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memiliki kepentingannya masing-masing, ada yang untuk membagikan 

informasi mengenai layanan mereka, promo terbaru, dan yang paling 

menarik adalah sosial media dapat membantu para konsumen untuk 

menyatakan keluhannya secara langsung dan terbuka kepada Gojek.  

Peneliti mendapatkan seluruh informasi mengenai seluruh kegiatan 

pemasaran diatas melalui berbagai sumber, mulai dari website resmi milik 

Gojek Indonesia, sosial media resmi milik Gojek Indonesia dan juga dari 

beberapa kanal berita. Serta masing-masing strategi komunikasi pemasaran 

yang sudah dilakukan oleh Gojek Indonesia ternyata menjadi suatu 

instrumen komunikasi pemasaran terpadu yang memberikan peran penting 

di dalam program IMC arau Intergrated Marketing Communication atau 

dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai komunikasi pemasaran terpadu. 

Menurut Asosiasi Biro Iklan Amerika (American Association of Advertising 

Agencies) definisi dari komunikasi pemasaran terpadu adalah suatu konsep 

perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari satu 

rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai 

disiplin komunikasi misalnya iklan umum, respons langsung, promosi 

penjualan, dan hubungan masyarakat dan menggabungkan berbagai disiplin 

tersebut guna memberikan kejelasan, konsistensi, serta dampak komunikasi 

yang maksimal. Strategi ini digunakan untuk menghasilkan citra atau image 

serta metode yang tepat untuk membangun hubungan yang baik kepada 

konsumen.  

Perencanaan strategi komunikasi pemasaran ini dapat menjadi suatu 

bauran promosi atau promotional mix untuk mencapai tujuan komunikasi 

perusahaan. Bauran promosi ini awalnya mencakup empat elemen ini 
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menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong adalah iklan (advertising), 

promosi penjualan (sales promotions), publikasi atau humas (public 

relations), dan penjualan personal (personal selling). Kemudian George dan 

Michael Belch (2009: 18) menambahkan dua elemen lagi yaitu direct 

marketing dan interactive media karena dua elemen ini dianggap telah 

digunakan oleh pengelola pemasaran akhir-akhir ini.  

Dalam rangka untuk mengetahui apakah seluruh alat bauran promosi 

yang telah dilakukan oleh Gojek Indonesia dapat diterima oleh masyarakat 

secara utuh atau tidak, maka dapat dilihat dari bagaimana persepsi 

konsumen saat melakukan seleksi dan juga interpretasi melalui panca indera 

ketika menggunakan platform Gojek Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh 

Schutlz dalam Morissan M.A bahwa persepsi konsumen terhadap 

perusahaan atau merek merupakan suatu sintesis dari berbagai pesan yang 

mereka miliki seperti iklan produk di media massa, harga produk, desain 

atau bentuk produk, publikasi, promosi penjualan, pemasaran langsung, 

website, peragaan (display) produk. Penggunaan Intergrated Marketing 

Communication ini muncul dari upaya integrasi beberapa kegiatan 

komunikasi pemasaran dan promosi yang awalnya dilakukan secara terpisah 

untuk mendapatkan citra positif dan dapat bersifat konsisten bagi konsumen. 

Jika kegiatan komunikasi dilakukan secara utuh dan menjadi satu kesatuan 

maka pesan yang diterima oleh konsumen yang berasal dari sumber yang 

sama akan memberikan satu informasi yang seimbang serta efektif. Duncan 

dan Moriarty juga menambahkan bahwa pesan yang disampaikan dan 

diterima oleh konsumen secara konsisten dan utuh akan menciptakan 

persepsi yang utuh di antara pelanggan dengan pihak yang lain.  
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Sebenarnya pesaing Gojek Indonesia ini tidak banyak, namun Gojek 

memiliki pesaing yang saling bersaing agar konsumen memilih layanan 

mereka. Mulai dari promosi yang diberikan, pembuatan konten di sosial 

media yang menarik, iklan di berbagai media serta persaingan harga. Untuk 

itu, intergrasi perencanaan dari seluruh elemen bauran komunikasi 

pemasaran semata-mata tidak hanya untuk menyatukan informasi dari 

sumber yang sama, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen agar tidak berpaling kepada pesaingnya. Persepsi konsumen 

dibutuhkan dalam hal ini untuk mengkoordinasikan perusahaan untuk 

mengetahui strategi pemasaran apa yang tepat untuk menggaet 

konsumennya. Namun, pada penelitian ini peneliti lebih terfokuskan untuk 

meneliti bagaimana konsumen menerima segala kegiatan Intergrated 

Marketing Communication (IMC) oleh Gojek Indonesia apakah diterima 

secara utuh atau bahkan tidak dapat diterima oleh konsumen.  

Peneliti akan memilih informan yaitu konsumen pengguna layanan 

milik PT. Gojek Indonesia baik laki-laki dan perempuan dengan kisaran usia 

mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun. Pemilihan rentang usia ini dipilih 

karena dalam usia tersebut dapat dikatakan sebagai usia yang produktif dan 

dianggap individu yang dewasa sehingga dapat mempertanggung jawabkan 

pernyataannya (Hurlock, 1997:259). Sedangkan menurut hasil survei yang 

dilakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (Puskakom UI) 

menyatakan bahwa konsumen Gojek secara keseluruhan berada di umur 

sekitar 20 tahun dengan persentase 56%, dan di posisi kedua di umur 30 

tahun dengan persentasi 28% dan persentase yang sama yaitu 7% untuk 
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umur kurang dari 20 tahun dan kalangan 40 tahun.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian mengenai persepsi konsumen Gojek 

Indonesia terhadap komunikasi pemasaran terpadu Gojek Indonesia pada 

periode 2019 sampai awal 2020.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi konsumen 

terhadap Intergrated Marketing Communication atau bauran komunikasi 

pemasaran yang meliputi advertising, sales promotion, personal selling, 

public relations, direct marketing dan interactive marketing Gojek 

Indonesia pada periode 2019 sampai awal 2020?”. 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen 

terhadap bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan Gojek Indonesia 

apakah sesuai dengan teori komunikasi pemasaran terpadu yang menyatakan 

bahwa penggunaan IMC dapat memberikan persepsi yang utuh bagi 

konsumen.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1   Manfaat Secara Akademis 

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis, khususnya dalam ilmu 

komunikasi pemasaran pada Intergrated Marketing Communication 

(IMC). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang 

komunikasi pemasaran terpadu.   

 

1.4.2   Manfaat Secara Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat secara praktis khususnya kepada Gojek Indonesia 

dalam mengembangkan kegiatan Intergrated Marketing 

Communication (IMC) mereka. Serta hasil dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat berguna bagi Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur sebagai sumbangan pemikiran guna 

memperkaya wacana keilmuan di bidang ilmu komunikasi. 




