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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Industri hiburan (Entertaiment) yang secara informal disebut show buisness 

atau show biz terdiri dari sejumlah besar sub-industri yang ditujukan khusus pada 

hiburan. Tetapi, sebutan ini sering digunakan di media massa untuk menjelaskan 

perusahaan media massa yang mengontrol distribusi dan pembuatan hiburan 

media massa.Di Era sekarang ini tentu tidak asing lagi dengan media baru (bahasa 

Inggris: new media) yang merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan 

konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta 

terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan 

media baru adalah Internet. 

Internet sebagai media baru memiliki kekuatan promosi yang sanggup 

mengalahkan media promosi konvensional. Media jejaring sosial lebih bersifat 

dinamis, dua arah, dan non-linier. Bersifat dinamis karena setiap informasi dapat 

di update dengan cepat.  

Public Relations (PR) dan pemasaran yang merupakan dua bidang berbeda 

namun satu sama lain saling bertumpang tindih. Dalam sebuah organisasi 

termasuk didalamnya perusahaan kedua bidang memiliki fungsi dan peran yang 

berbeda. Pada kenyataannya koordinasi yang baik antara PR dan komunikasi 

pemasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 

Seluruh kegiatan promosi dipandang sebagai bentuk komunikasi marketing 

(sebagai bagian dari lingkup komunikasi marketing) sehingga harus berada 

dibawah kendali marketing. Pada sisi PR, teknik yang dilakukan adalah publikasi 

produk, promosi merk dagang, editorial produk, kegiatan sponsorship, sehingga 

dipandang sebagai teknik spesialis PR dan seharusnya dilakukan oleh praktisi PR.  

Dengan kata lain, faktor promosi tidak bisa dengan mudah membangun 

brand awareness dimata konsumen atau para calon pengguna. Terlebih saat ini 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

banyak kompetitor dengan fungsi yang sama  namun memiliki fitur yang berbeda. 

Sehingga bagi perusahaan Yogrt ini harus bisa mencari gencaran baru yang lebih 

baik untuk mendapatkan loyalitas tinggi dari pengguna yang mulai menggunakan 

aplikasi ini. 

Dengan demikian peranan Marketing Public Relations dalam membangun 

brand awareness untuk mengimbangi persaingan yang ada adalah dengan cara 

promosi dan menciptakan citra positif bagi perusahaan di mata para kompetitor 

dan konsumen. Menurut Kozinets dalam Badri adalah bagaimana memahami dan 

membangun hubungan dengan komunitas konsumsi online lainnya. Kemudahan 

penggunaan komunikasi melalui akses internet merupakan jalan utama menuju 

perubahan yang lebih meyakinkan untuk menarik minat konsumen atau calon 

pengguna  terhadap download aplikasi Yogrt itu sendiri. 

Media-media baru yang menggunakan konektivitas internet muncul 

berbagai aplikasi. Dari segi kesamaan jenis fungsi produk dengan berbagai 

kompetitor lainnya seperti BeeTalk, Line, WeChat. Aplikasi tersebut mampu 

menghubungkan dari orang ke orang. Mereka bisa saling terhubung satu sama lain 

dengan berbagai jenis tema yang diusungkan dalam aplikasi tersebut mulai dari 

chat, games, photo, stickers dan lain sebagainya. Salah satunya adalah aplikasi 

Yogrt Community Support.Aplikasi ini adalah aplikasi sosial berbasis lokasi yang 

mendorong pengguna mereka untuk berteman dengan semua orang di luar 

lingkaran sosial mereka.Aplikasi berbasis lokasi yang memungkinkan pengguna 

untuk menemukan topik yang menarik di sekitar mereka, serta terhubung satu 

sama lain melalui permainan menyenangkan dan kuis. 

Dari perbedaan antara Yogrt dengan kompetitor lainnya sangatlah berbeda 

fitur didalamnya. Untuk fitur seperti media chatting mungkin sama dengan yang 

lainnya namun dalam fitur lainnya seperti terdapat fitur koin berguna untuk 

menambahkan popularitas antar pengguna dengan yang sudah berteman maupun 

belum berteman. Hal tersebut membantu meningkatkan kualitas akun aplikasi 

lebih baik, misalnya jika popularitas masuk ke level dua ke atas jika pengguna 

mengirimkan pesan, pengguna bisa melihat orang yang dituju sudah membaca dan 
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bahkan Online sehingga pengguna tidak perlu mengira-ngira apakah penerima 

pesan sudah membaca pesan yang di kirim oleh pengirim atau belum. 

Bahkan fitur koin ini pun jika sudah banyak dan mencukupi bisa untuk 

membeli merchandise yang berhubungan dengan aplikasi Yogrt seperti gantungan 

kunci karakter Yogrt, Baju karakter Yogrt, Botol Tumblr Yogrt dan lainnya yang 

nanti akan dikirimkan ke alamat rumah penukar koin tersebut. Penukaran tersebut 

tidak sama sekali memungut uang. Koin pun selalu didapatkan perharinya ialah 7 

koin. Sehingga pengguna tidak perlu membeli koin dengan pulsa ataupun 

sejumlah uang untuk dapat membeli sejumlah koin. 

Fitur Games yang dimuat dalam aplikasi Yogrt ini pun juga lebih banyak 

dan beragam. Untuk games yang harus di download tidak banyak menggunakan 

Megabyte yang tinggi sehingga tidak memberatkan handphone pengguna. Kalau 

games yang tidak harus didownload pun cukup bervariasi mulai dari games house, 

puzzle, games actioni, dan lain sebagainya. Fitur kuis yang bisa memenangkan 

berbagai macam hadiah jika sedang dilangsungkannya acara kuis ataupun 

kompetisi. 

Berbagai promosi yang dilakukan oleh pihak Yogrt itu sendiri mulai dari 

media online facebook, twitter, dan instagram. Di awal promosi Yogrt 

menggencarkan berbagai jenis informasi-informasi menarik, mulai dari informasi-

informasi berita atau topik menarik, games menarik dan menantang, berbagai kuis 

yang disajikan serta masing-masing pengguna yang bisa melacak pengguna 

lainnya yang jaraknya dekat dengan penggunaan GPS Location Nearby. 

Aktivitas promosi dan Brand Awareness yang dilakukan Yogrt mampu 

menarik pengguna baru untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi ini untuk 

media pertemanan. Hal utama yang dilakukan disini cukup menarik dan membuat 

pengguna untuk mencoba terus menerus dengan membentuk pencapaian yang di 

inginkan. 
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Marketing Public Relations dari PT Akasanet Bumi Nusantara ini 

mengusung internet marketing dimana yang bertujuan untuk membangun brand 

awareness dalam benak konsumen, internet marketing yang baik akan 

menciptakan isu yang beredar secara cepat bukan hanya di dunia maya namun di 

dunia nyata yang membuat orang sadar akan kehadiran merek. Hal tersebut 

diciptakan guna membuat orang semakin penasaran dan mencari tahu akan jenis 

merek tersebut dan berkeputusan menggunakan (mengkonsumsi) produk yang 

disajikan. Contoh nyata aplikasi yang ada saat ini ialah aplikasi media sosial 

Instagram yang mengusung aplikasi dunia fotografi yang berisi konten bergambar 

maupun video, hal seperti itu digandrungi oleh banyaknya masyarakat usia 

menengah yang gemar mengkonsumsi konten berbasis gambar ini, baru-baru ini 

Instagram membuat fitur Live Chat dimana pengguna dapat menyiarkan secara 

langsung apa yang sedang dilakukan dan pengguna lain akan bisa melihat apa saja 

yang dilakukan oleh pengguna yang sedang menyiarkan secara langsung 

kegiatannya. 

  

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencari bagaimana 

peran utama dari Marketing Public Relations yang membentuk suatu 

pembaharuan yang besar guna menciptakan brand awareness yang tinggi melalui 

perbandingan dari media sosial yang sudah ada dengan pembentukan media sosial 

(aplikasi) baru bernama Yogrt yang diharapkan bisa lebih menarik hati konsumen 

dengan fitur-fitur didalamnya. Marketing Public Relations menjadikan Yogrt 

sebagai brand yang akan selalu di ingat dan dapat dinikmati oleh siapapun 

pengguna dengan menunjukan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki Yogrt 

dengan perbandingan kepada kompetitor lainnya yang sudah terlebih dahulu 

membentuk brand yang sejenis. Membentuk suatu penamaan brand yang mudah 

diingat dan lebih memberikan kemudahan bagi calon pengguna tersebut. 

Maka perlu di identifikasikan masalah yang terjadi yaitu cara menerapkan 

Brand Awareness yang dimata calon pengguna atau pengguna saat ini sehingga 
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bisa terus membangun atau selalu bersikap loyalitas pada aplikasi Yogrt ini secara 

pasti dan terus-menerus serta membuat aplikasi Yogrt ini menjadi pilihan utama 

untuk dikonsumsi oleh para pengguna media sosial. 

 

I.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkanidentifikasi diatas penulis menetapkan rumusan masalah 

pokok yang akan dibahas, ialah ; 

1. Mengapa Marketing Public Relations PT Akasanet Bumi Nusantara 

membangun Brand Awareness pada aplikasi media sosial Yogrt? 

2. Bagaimana peranan Marketing Public Relations PT Akasanet Bumi 

Nusantara dalam membangun Brand Awareness  pada aplikasi media sosial 

Yogrt? 

I.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan meneliti secara mendalam terkait dengan peran 

Marketing Public Relations dalam membangun brand awareness pada aplikasi 

media sosial Yogrt. Melalui penelitian ini, akan ditemukan tahapan Marketing 

Public Relations PT Akasanet Bumi Nusantara melakukan berbagai kegiatan 

untuk membangun pengenalan aplikasi Yogrt kepada masyarakat dan mengetahui 

sikap yang akan dirasakan selama program dibentuk dan dilaksanakan. 
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I.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti dapat membedakan 2 jenis manfaat 

penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut; 

I.5.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan akan mengembangkan ilmu komunikasi 

secara umum maupun secara spesifik berhadap kajian Marketing Public 

Relations dan Brand Awareness. Dengan hasil penelitian ini dapat 

diterapkan untuk kajian sejenis yang ada di Indonesia. Seperti halnya 

seorang mahasiswa yang ingin membentuk suatu rancangan karya ilmiah 

dan mencari sebuah data yang didalamnya berisi mengenai kajian Marketing 

Public Relations maupun kajian mengenai Brand Awareness. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi peluang 

bagi masyarakat untuk lebih mengerti dalam pemilihan aplikasi media 

sosial yang dibutuhkan dan mengetahui apa saja keunggulan yang dimiliki 

oleh setiap aplikasi. serta memberikan saran yang bermanfaat bagi 

perusahaan dalam meningkatkan Brand Awareness dan Marketing Public 

Relations agar dapat meraih konsumen (pengguna baru) lebih banyak dan 

dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. 
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I.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, peneliti membuat kerangka 

sistematika penulisannya menjadi 3 bab, sebagai berikut; 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan Latar Belakang dari permasalahan yang 

terjadi terhadap sistem peranan media sosial yang ada 

dengan peranan Marketing Public Relations yang dibentuk 

oleh perusahaan untuk memajukan visi dan misi produk 

yang diluncurkan, Rumusan Permasalahan dari sumber 

identifikasi permasalahan yang ada, Tujuan Penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam permasalahan 

peranan Marketing Public Relations, Manfaat Penelitian 

yang akan disalurkan untuk kepentingan akademik maupun 

praktis agar bisa dikonsumi oleh pembaca, dan Sistematika 

Penulisan yang menunjukan susunan penulisan yang benar. 

 BAB 2  KAJIAN TEORITIS 

Bab ini peneliti menjelaskan teori-terori komunikasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, 

diantaranya adalah Teori Komunikasi, Proses Komunikasi, 

Komunikasi Pemasaran, Definisi Public Relations, Definisi 

Public Relations, Marketing Public Relations, Brand 

Awareness. Adapun data diatas diuraikan bersama konsep-

konsep dasar yang menunjang dan memiliki kesimpulan 

utama dari pembahasan. 
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 BAB 3  METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penelian kualitatif dengan metode wawancara mendalam 

dan observasi, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, 

penentuan key informan dan informan, teknik keabsahan 

data, serta waktu dan lokasi penelitian data. 

 BAB 4  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang penguraian secara umum dan 

mendalam, serta sasaran penelitian berupa objek penelitian 

yang diteliti. Pembahasan yaitu mengungkapkan, 

menjelaskan, dan membahas hasil penelitian, serta 

memberikan jawaban serta solusi yang mengacu pada tujuan 

penelitian. 

 BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberi kesimpulan dari hasil penelitian serta 

pembahasan. Selain itu juga bab ini memberikan saran-

saran yang positif mengenai masalah yang sedang diteliti.  
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