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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era Digital saat ini menjadikan komunikasi pemasaran sebagai hal 

yang paling berpen garuh dalam meningkatkan kesadaran merk, serta 

melibatkan setiap elemen komunikasi pemasaran dalam mengoptimalkan 

fungsinya untuk memperkenalkan barang atau jasa. Penerapan 

komunikasi pemasaran sangat penting dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan brand awaraness, sehingga konsumen menjadi tertarik 

untuk memilih produknya. Untuk meningkatkan brand awaraness bagi 

pelanggan, komunikasi pemasaran juga dilakukan secara terpadu oleh 

perusahaan start-up agar terjadi peningkatan yang signifikan terhadap 

brand awaraness. 

Salah satu perusahaan start-up yang bergerak pada bidang 

Finance Technology dan sedang mengalami progres baik di era digital 

dan teknologi ini adalah perusahaan CICIL (cicil.co.id). CICIL 

(cicil.co.id) adalah sebuah perusahaan teknologi finansial berjiwa sosial. 

Tujuannya adalah memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi 

mahasiswa. Karena lembaga pembiayaan konvensional membutuhkan 

sejarah kredit atau pendapatan minimum sebagai syarat pengajuan 

pinjaman, fasilitas pembiayaan mahasiswa sangat terbatas. 

CICIL (cicil.co.id)  memperluas  pemasarannya  melalui  platform 

Instagram. Dengan melakukan unggahan foto, video maupun fitur – fitur 

yang telah disediakan oleh Instagram. Saat ini Cicil.co.id telah mencapai 

71,1 ribu followers di Instagram (Instagram.com/cicilco.id). Cicil juga 

memasarkan produknya melalui website resmi www.cicil.co.id.   
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Tidak hanya melalui media sosial, Cicil.co.id juga merekrut 

Student Ambassador sebagai sarana untuk memperluas jangkauan 

pemasaran. Fungsi Student Ambassador disini adalah Sebagai 

penghubung antara user (peminjam) dengan Cicil.co.id, untuk melakukan 

proses agreement cicilan. 

 

                

Gambar 1.1 Media Promosi CICIL 

(Sumber Instagram.com/cicil.co.id, 2021) 
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Gambar 1.2 Media Promosi CICIL 

(Sumber Website Cicil.co.id, 2021) 

 

Semakin berkembangnya media sosial pada saat ini, hampir 

seluruh pebisnis menggunakan media sosial sebagai sarana 

komunikasi (berkomunikasi dengan konsumen) dan meningkatkan 

penjualan dengan cara melakukan postingan produk sebagai media 

promosi. Cara ini dapat menimalisir pengeluaran budget, dibanding 

harus beriklan melalui media cetak. Banyak perusahaan-perusahaan 

dan organisasi yang menggunakan media sosial sebagai media 

promosi kepada publik, hal tersebut dikarenakan pengguna media 

sosial yang semakin hari semakin bertambah dan waktu serta 

kecepatan dalam mempublikasikannya menjadikan media sosial 

banyak digunakan oleh perusahaan (Romadhan, 2018) 

Perkembangan media sosial memberikan pengaruh yang 



4 

 

4 

 

cukup signifikan pada pemasaran. Media sosial telah menyediakan 

wadah bagi pebisnis untuk mempromosikan produk yang ditawarkan, 

melalui unggahan foto atau video disertai deskripsi produk yang akan 

ditawarkan. Sebagai contoh dari pernyataan di atas adalah Instagram. 

Disebutkan dalam Digital Trends tempo.co (2013) bahwa Instagram 

menjadi media sosial paling sukses untuk berjualan, hal ini 

dikarenakan Instagram mampu menyajikan konten barang dengan 

visual yang menarik sehingga pengguna merasa lebih nyaman 

menikmatinya.  

Komunikasi sangat diperlukan untuk merancang strategi 

pemasaran yang tepat. Semakin canggih teknologi membuat manusia 

semakin jarang untuk bertatap muka, hal ini menjadi fatal apabila 

tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Komunikasi 

pemasaran adalah proses penyebaran informasi tentang perusahaan 

dan apa yang hendak ditawarkannya (offering) pada pasar sasaran. 

Perannya sangat vital mengingat peran komunikasi dalam 

memfasilitasi hubungan saling menguntungkan antara perusahaan 

dengan pembeli prospektif. Berkat perkembangan ilmu pemasaran, 

tujuan komunikasi kini tak lagi terbatas untuk mendorong pembelian 

pertama, namun juga memastikan kepuasan paska pembelian 

meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian berulang dan 

pembeli tersebut menjadi pelanggan yang loyal. 

Banyaknya perusahaan start-up di Indonesia, tidak menutup 

kemungkinan semakin banyak pesaing pada bidang  yang sama, hal 

ini menimbulkan sebuah masalah dimana setiap perusahaan 

berlomba-lomba dalam membangun strategi pemasaran yang baik. 

Strategi pemasaran yang baik dimulai dengan komunikasi yang baik 
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pula. Berkembangnya perusahaan start-up terlihat jelas di Indonesia, 

banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan fasilitas yang ada. Hal 

ini bisa terlihat dari banyaknya perusahaan start-up yang muncul pada 

setiap daerah. 

 

 

 

Gambar 1.3 Data Startup Ranking 

(Sumber Indonesia Digital Creatifve Industry Society, 2018) 

 

Dampak dari pertumbuhan start-up di Indonesia sangat besar, 

terlebih pada memenuhi kebutuhan masyarakat secara teknologi. 

Perusahaan start-up juga sangat berkontribusi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan 

untuk generasi milenial. Salah satu contohnya adalah Gojek, 

perusahaan start-up terbesar se Indonesia ini memicu fenomena 

menarik pada dunia bisnis serta mendapat kucuran pendanaan start-

up terbesar di Indonesia.  
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Gambar 1.4 Jumlah Pendanaan Startup Indonesia 

(Sumber Techinasia.com, 2017) 

 

Di Indonesia sendiri, start-up menjadi sebuah perusahaan 

yang banyak diminati oleh pebisnis muda. Perkembanganya begitu 

signifikan sejak 5 tahun terakhir dan bisa diterima oleh masyarakat. 

Pada tahun 2019, Indonesia unggul menduduki peringkat 5 dunia 

dengan perusahaan start-up terbanyak dengan 2.193 start-up. 

Menghadapi sebuah perubahan dunia bisnis. Jika pemasaran 

dilakukan tanpa adanya strategi, akan sulit untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dan prosesnya akan lebih lambat, dikarenakan tidak 

memiliki konsep yang jelas.  
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Gambar 1.5 Data Startup Ranking 

(Sumber Indonesia Digital Creatifve Industry Society, 2019) 

 

Pada era digital, memperluas jangkauan pemasaran sangatlah 

mudah. Namun, tetap memerlukan strategi yang terencana untuk 

menawarkan produk yang telah ada. Pernyataan strategi secara 

eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi sebuah 

perubahan dunia bisnis. Jika pemasaran dilakukan tanpa adanya 

strategi, akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan 

prosesnya akan lebih lambat, dikarenakan tidak memiliki konsep yang 

jelas. 

Perkembangan teknologi dan informasi para Era Digital bukan 

menjadi suatu hal yang baru. Tanpa kita sadari setiap tahun akan ada 

perkembangan dari teknologi baik menciptakan sebuah teknologi baru 

maupun mengembangkan teknologi yang sudah ada. Perkembangan 
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ini telah merambat pada dunia bisnis. Trend bisnis di Indonesia juga 

mengalami kenaikan presentase setiap tahunnya. Founder bisnis baru 

mulai bermunculan dengan berbagai macam ide, salah satu bisnis 

yang sedang trend saat ini adalah Bisnis start-up tidak identik dengan 

perusahaan teknologi saja, melainkan bisnis start-up lebih dikaitkan 

dengan dunia digital. 

Dunia Start-up tidak hanya ada pada property, fashion, 

fintech, namun jasa. Era Digital membuat perusahaan yang bergerak 

pada bidang jasa berlomba – lomba untuk meningkatkan bisnisnya. 

Hal ini yang membedakan start-up dengan perusahaan biasa. Dalam 

dunia bisnis global saat ini, komunikasi pemasaran digunakan untuk 

mendukung penjualan produk pada target market Cicil.co.id. Selain 

itu, yang mendukung peneliti untuk meneliti ini adalah Penelitian 

pertama pada Cicil.co.id mengenai komunikasi pemasaran guna 

mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh 

Cicil.co.id dalam meningkatkan dan memperluas jangkauan 

Cicil.co.id. 

Dari penjelasan singkat diatas tergambar bahwa Cicil.co.id 

adalah sebuah perusahaan start-up yang sangat menarik untuk diteliti. 

Semakin berkembangnya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 

Cicil.co.id, membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Hal ini yang 

menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul  

“Strategi Komunikasi Pemasaran Cicil.co.id Dalam Menumbuhkan 

Kesadaran Merek Dikalangan Mahasiswa”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka 

perumusan masalah peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah 

“Bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran Cicil.co.id Dalam 

Menumbuhkan Kesadaran Merek Dikalangan Mahasiswa ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Strategi Komunikasi Pemasaran Cicil.co.id Dalam Menumbuhkan 

Kesadaran Merek Dikalangan Mahasiswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian mengenai strategi pengembangan 

komunikasi pemasaran perusahaan start-up diharapkan menghasilkan 

manfaat yang berguna bagi peneliti maupun pembaca. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebuah masukan 

atas kajian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi 

pemasaran dalam meningkatkan dan memperluas pemasaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan wawasan serta 

tolak ukur penerapan strategi komunikasi pemasaran untuk 

meningkatkan pemasaran perusahaan start-up Cicil.co.id maupun 

perusahaan lain yang bergerak dalam bidang fintech. 
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2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

masyarakat umum yang akan mengembangkan bisnisnya dalam 

menentukan strategi komunikasi pemasaran yang nantinya akan 

diterapkan dalam menjalankan maupun mengembangkan 

bisnisnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, 

tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan menjelaskan definisi Strategi 

Komunikasi Pemasaran, Brand Awareness, Start-up. 

dan kerangka berpikir. 

 

BAB III        METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian 

kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan studi 

kasus, menjelaskan paradigma penelitian konstruktif, 

peran peneliti, sumber data penelitian, tehnik 

pengumpulan dan analisis data, keabsahan data serta 
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rencana penelitian. 

 

BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pemaparan dan analisis data yang 

didapatkan dari hasil pengujian Strategi Komunikasi 

Pemasaran Cicil.co.id Dalam Menumbuhkan 

Kesadaran Merek Dikalangan Mahasiswa. 

 

BAB V KESIMPULAN SARAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir 

penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan 

berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan. 

  


