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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bisnis mobile messaging merupakan bisnis dengan perkembangan yang cukup 

pesat di Indonesia. Besarnya pengguna smartphone dan budaya berkirim pesan instan 

di kalangan masyarakat menjadi faktor utama pendorong perusahaan mobile 

messaging asing masuk ke tanah air. Tahun 2013 lalu, lembaga riset pemasaran GfK 

Asia mengeluarkan hasil surveynya terkait jumlah konsumsi pembelian gadget 

smartphone di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.  

Konsumen Indonesia telah membeli sebanyak 14,8 juta smartphone dengan harga 

pengeluaran sebesar Rp 39,1 triliun sepanjang tahun 2013. Hal ini membuat 

Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara paling konsumtif dalam hal 

pembelian smartphone di Asia Tenggara. 

Negara Indonesia menduduki peringkat ke-5 di dunia dalam hal kepemilikan 

smartphone dengan jumlah orang yang mempunyai smartphone baru melebihi jumlah 

orang yang telah memiliki smartphone sebelumnya. Dari jumlah penduduk yang 

berkisar di angka 250 jutaan, sebanyak 38.191.873 merupakan pengguna internet atau 

dengan kata lain penetrasi internet sebesar 15% dari total populasi. Sebanyak 

281.963.665 pelanggan aktif provider seluler atau dengan kata lain 112% penetrasi 

dari total populasi.  



2 
 

Bobby Raja Indra, 2015 
PENGARUH STRATEGI CO-BRANDING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Gambar 1.1 

Kepemilikan Smartphone di Dunia 

millions of users 

Sumber: Charles Arthur. (2014, Januari). Smartphones: existing and new users in 2014. 

Diakses pada 22 Mei 2014, dari flickr.com 

Dapat diartikan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memiliki lebih dari 1 

telepon genggam per orangnya. 14% merupakan jumlah penetrasi mobile internet dari 

total populasi. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 5 jam 27 menit untuk 

mengakses internet melalui komputer atau laptop sedangkan sebanyak 2 jam 30 

menit waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet dengan menggunakan mobile 

internet via perangkat smartphone.  

Penetrasi sosial media sebesar 15% dari total populasi. Rata-rata waktu yang 

dihabiskan masyarakat di sosial media per harinya yaitu 2 jam 15 menit. Sebesar 74% 
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pengguna smartphone memiliki aplikasi sosial media dalam smartphone mereka. 

(Sumber: www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-in-apac) 

Penetrasi smartphone sebesar 14% dari total populasi. Sebanyak 94% pengguna 

smartphone mencari informasi melalui gadget mereka. 95% pengguna smartphone 

mencari produk/barang melalui gadget mereka dan sebesar 57% pengguna 

smartphone melakukan pembelian barang lewat gadget mereka. Berikut gambar 

mengenai aktivitas masyarakat Indonesia pada smartphone mereka: 

Gambar 1.2 

Aktivitas Berkirim Pesan Pada Smartphone 

 

Sumber: http://www.slideshare.net/OnDevice/indonesia-the-social-media-capital-of-the-

world (Desember, 2013) 

On Device Research yang merupakan lembaga riset mobile media mengeluarkan 

surveynya terkait aktivitas berkirim pesan melalui mobile gadget. Terlihat dari 

gambar 1.2 bahwa 60% pengguna mobile internet menggunakan aplikasi mobile 
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messaging lebih dari 10 kali per hari. Bahkan aplikasi mobile messaging perlahan 

mulai menggeser fungsi short message service (SMS) untuk berkirim pesan satu 

dengan yang lainnya. Ada beberapa aplikasi mobile messaging yang populer di 

kalangan masyarakat Indonesia, diantaranya WhatsApp, Line, Blackberry Messenger, 

dan KakaoTalk. Jumlah rata-rata aplikasi mobile messaging yang dimiliki oleh 

pengguna handphone di Indonesia adalah 4,2 aplikasi, dengan WhatsApp, Blackberry 

Messenger (BBM), dan Line menjadi tiga aplikasi yang paling banyak digunakan. 

Berikut diagram lengkap mengenai aplikasi mobile messaging yang digunakan 

masyarakat Indonesia: 

Gambar 1.3 

Aplikasi Instant Messaging yang Digunakan Masyarakat Indonesia 

 

Sumber: http://www.slideshare.net/OnDevice/indonesia-the-social-media-capital-of-the-

world (Desember, 2013) 

Masyarakat Indonesia menggunakan lebih dari satu aplikasi dikarenakan fitur 

yang berbeda dari masing-masing aplikasi tersebut dan juga cenderung mengikuti 

orang yang lebih dahulu menggunakan aplikasi tersebut. Tren aplikasi mobile 

43% 37% 36%
23% 23% 20% 16% 16% 15%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

http://www.slideshare.net/OnDevice/indonesia-the-social-media-capital-of-the-world
http://www.slideshare.net/OnDevice/indonesia-the-social-media-capital-of-the-world


5 
 

Bobby Raja Indra, 2015 
PENGARUH STRATEGI CO-BRANDING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

messaging juga membuat banyak masyarakat mau tidak mau menggunakan banyak 

aplikasi mobile messaging pada smartphone mereka. 

Kakao Corp merupakan perusahaan dibalik KakaoTalk. KakaoTalk didirikan 

pada tahun 2010 oleh Kim Beom-Su dan bertempat di Seoul, Korea Selatan. Berikut 

merupakan timeline profile KakaoTalk:  

Tabel 1.1 

Timeline KakaoTalk 

2010 Maret Meluncurkan KakaoTalk pada platform iOs 

Agustus Meluncurkan KakaoTalk pada platform Android 

2012 Februari Meluncurkan layanan free call di Jepang 

Maret Meluncurkan KakaoStory 

Juni Meluncurkan versi beta dari free call 

Agustus Meluncurkan free call di Korea 

November Kakao membuat layanan group call pada aplikasinya 

2013 Februari Meluncurkan KakaoAlbum 

Maret Meluncurkan versi beta StoryPlus untuk KakaoStory 

April Meluncurkan KakaoPage 

Mei Meluncurkan KakaoHome 

Juni Meluncurkan KakaoTalk untuk Windows dan meluncurkan 

KakaoStyle 

Juli Pengguna KakaoTalk melewati angka 100 juta 

September Meluncurkan KakaoGroup dan KakaoMusic 

2014 Oktober Melakukan merger dengan Daum Communication dan 

mengubah nama perusahaan menjadi Daum Kakao Corp 
Sumber: http://www.daumkakao.com/en/about/history (Desember, 2014) 

Dari gambar 1.2 aplikasi mobile messaging yang dibuat memang dengan tujuan 

chatting dan yang sedang populer yaitu WhatsApp, Blackberry Messenger, Line, dan 

KakaoTalk. Berdasarkan hasil survey pada gambar 1.3, KakaoTalk dengan pengguna 

paling sedikit dengan presentase 16% dari total pengguna smartphone dengan mobile 

internet. Berikut gambar pra penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang 

http://www.daumkakao.com/en/about/history
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mahasiswa/i Universitas Pendidikan Indonesia tentang pemakaian aplikasi mobile 

messaging yang dominan mereka pakai: 

Gambar 1.4 

Pemakaian Aplikasi Mobile Messaging 

 

Sumber: Pra Penelitian (Agustus, 2014) 

Berdasarkan hasil pra penelitian, dapat dilihat bahwa KakaoTalk berada di urutan 

terakhir aplikasi yang dominan dipakai oleh responden sebesar 4%, membuktikan 

kurangnya pemakaian aplikasi tersebut. Fitur-fitur yang dimiliki mobile messaging: 

Tabel 1.2 

Fitur-fitur pada mobile messaging 

Fitur WhatsApp Line BBM KakaoTalk 

Mengirimkan pesan text, 

gambar, dan video 

    

Mengirimkan pesan 

suara/voice recorder 

    

Free call & video call Hanya free 

call 

  Hanya free 

call 

Mengirimkan emoji     
Sumber: Olahan Data Penelitian 2014 
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Pada dasarnya semua aplikasi mobile messaging memiliki fitur yang sama, namun 

WhatsApp memiliki kecepatan dalam berkirim pesan dan juga ukuran data yang kecil 

sehingga pengguna dapat membuka pesan yang masuk secara cepat. Line pun 

memiliki stiker yang dapat digunakan oleh para penggunanya dan juga sering 

melakukan undian dengan harga murah untuk barang-barang seperti gadget dan 

fashion. BBM di lain hal mempunyai basis pengguna yang besar sejak populernya 

smartphone blackberry beberapa tahun sebelumnya.  

Keputusan pembelian didasari pada informasi tentang keunggulan suatu produk 

yang disusun sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah 

seseorang untuk melakukan keputusan pembelian (Tjiptono, 2008:156). Bersaing di 

bisnis dengan banyak persaingan membuat perusahaan dituntut untuk jeli dalam 

melihat kebutuhan dan selera konsumen. Untuk mempertahankan konsumen yang ada 

dan menambah konsumen baru diperlukan tingginya kualitas produk dan strategi 

untuk memenuhi harapan konsumen. Salah satu strateginya adalah melalui Co-

branding. Kotler (2010:322) mendefinisikan Co-branding sebagai dua atau lebih 

merek yang dikenal dan dikombinasikan dalam penawaran dimana satu sama lain 

saling memperkuat dan berharap dapat perhatian dari konsumen baru. 

Co-branding yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen untuk menggunakan produk perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menjalin kerjasama co-

branding.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Keller (2008:361) yang menyatakan bahwa 

“Co-branding can generate sales from the existing target market as open additional 
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opportunities with the new consumers and channel. Co-branding also may be a 

valuable mean to learn about customers and how other companies approach them.” 

Dilihat dari keunggulan bersaing para kompetitornya, KakaoTalk pun melakukan 

strategi co-branding dengan beberapa brand kenamaan di pasar Indonesia. Co-

branding melibatkan kombinasi dua atau lebih well-known brands dalam satu 

penawaran. Menurut jurnal Business Horizons (2002, September), dikatakan bahwa 

“Co-branding is an important strategy for the transition of brands. For multinational 

companies with global brands, it raises the chances of success in local markets.”  

Kerjasama tersebut dinamakan “KakaoTalk Plus Friend” yang merupakan strategi 

promosi buy one get one seminggu penuh. Agar dapat menikmati berbagai promosi 

tersebut, pengguna KakaoTalk hanya perlu menambah akun Plus Friend merek-merek 

yang tersedia di KakaoTalk. Setiap hari, pengguna akan menerima pesan “Promo 

Info” yang akan dikirim melalui akun Plus Friend masing-masing merek. Lalu, 

pengguna harus membagi pesan tersebut kepada lima teman di KakaoTalk dengan 

menekan gambar promo dan memilih tombol share KakaoTalk. Saat “Promo Info” 

telah dibagi ke lima teman, sebuah kupon akan secara otomatis terkirim ke chat room 

Plus Friend dan dapat langsung digunakan.  

Pengguna KakaoTalk bisa menikmati promosi gratis dari Plus Friend seperti 

Vanilla atau Mocha Ice Blended Coffee dari The Coffee Bean & Tea Leaf di hari 

Senin, aneka minuman Chatime di hari Selasa, Chicken Burger with Cheese dari 

McDonald’s di hari Rabu, film-film di Blitzmegaplex di hari Kamis, makanan dan 

minuman ringan Alfamart di hari Jumat, roti BreadLife di hari Sabtu, serta karaoke 

satu jam gratis satu jam di Inul Vizta pada hari Minggu. Oleh karena itu, KakaoTalk 
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dengan strategi Plus Friend-nya sebagai hasil Co-branding diharapkan dapat menarik 

minat masyarakat untuk menggunakan KakaoTalk sebagai aplikasi berkirim pesan 

instant juga sebagai aplikasi yang memberikan penggunanya keuntungan di sisi lain. 

KakaoTalk juga melakukan co-branding dengan merk lainnya, diantaranya: 

Tabel 1.3 

Co-Branding KakaoTalk Dengan Brand Lain 

No Klasifikasi Brand 

1 

Travel 

Tiket.com 

2 Hotel Quickly 

3 Valadoo 

4 

Bakery 

Rotiboy 

5 Tous les Jours 

6 Krispy Kreme 

7 Breadlife 

8 

Kedai Kopi/Teh 

Angel-in-us Coffee 

9 Presotea 

10 Excelso 

11 The Coffee Bean 

12 Chatime 

13 

E-Commerce 

Wellcomm Shop 

14 Zalora 

15 Berrybenka 

16 Pinkemma 

17 Foodpanda 

18 VIP Plaza 

19 Elevenia 

20 Qoo10 

21 Lazada 

22 Odioli 

23 Reebonz 

24 Cotton Ink 

25 

Restoran/Cafe 

Bakerzin 

26 Pepper Lunch 

27 Pizza Hut Delivery 

28 Yoshinoya 

29 Blackball 

30 Bon Chon 

31 Nannys Pavillion 
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32 McDonald’s 

33 Penyedia Jasa Internet Bolt! Super 4G 

34 

Retail 

Lotteria 

35 Alfamart 

36 7-Eleven 

37 Arena Permainan Timezone 

38 Gerai Es Krim Baskin-Robbins 

39 

Kosmetik 

Martha Tilaar 

40 Sulwhasoo 

41 Laneige 

42 
Sepatu 

Crocs 

43 Wakai 

44 Karaoke Inul Vizta 

45 Food & Beverage Boga Group 

46 Shopping Mall Lotte Shopping Avenue 

47 Toko Buku Books & Beyond 

48 Fitness Center Gold’s Gym 

49 Alat Elektronik Polytron 

50 Bioskop CGV Blitz 
Sumber: Hasil Olahan Data Dari KakaoTalk 2014 

KakaoTalk menawarkan diskon atau penawaran tertentu pada penggunanya yang 

menambahkan akun brand-brand tersebut pada KakaoTalk Plus Friend mereka. 

Berdasarkan hasil survey dan pra-penelitian yang dilakukan dimana jumlah 

penggunaan aplikasi mobile messaging KakaoTalk berada di bawah pesaingnya, perlu 

dilakukan penelitian mengenai Co-branding dan pengaruhnya pada keputusan 

pembelian. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Strategi Co-branding Terhadap Keputusan Pembelian”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Bisnis mobile messaging yang sedang populer membuat adanya persaingan 

diantara para pengembang aplikasi dalam menarik pengguna melalui fitur-fitur yang 

mereka tawarkan. Salah satunya adalah KakaoTalk. Dalam hasil survey, KakaoTalk 
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memiliki jumlah pengguna yang tidak sebanyak pesaingnya. Co-branding dengan 

beberapa brand yang kuat seperti The Coffee Bean & Tea Leaf, Chatime, 

McDonald’s, Blitzmegaplex, Alfamart, BreadLife, dan Inul Vizta diharapkan mampu 

menambah jumlah pengguna aplikasi mobile messaging ini.  

Co-branding yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen menggunakan produk perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menjalin kerjasama co-branding.  

Keputusan pembelian konsumen yang meningkat terhadap pemakaian aplikasi 

mobile messaging ini menjadi tolak ukur keberhasilan strategi co-branding yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

fokus dalam pembuatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran Strategi Co-branding pada KakaoTalk Indonesia 

2. Bagaimana gambaran Keputusan Pembelian aplikasi mobile messaging pada 

anggota fanpage KakaoTalk 

3. Seberapa besar pengaruh Strategi Co-branding terhadap keputusan pembelian 

aplikasi mobile messaging KakaoTalk 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengungkapkan data dan informasi yang berhubungan dengan Co-branding, serta 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dengan tujuan untuk memperoleh temuan 

mengenai: 
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1. Gambaran Strategi Co-branding pada KakaoTalk Indonesia 

2. Gambaran Keputusan Pembelian aplikasi mobile messaging pada anggota 

fanpage KakaoTalk 

3. Seberapa besar pengaruh Strategi Co-branding terhadap keputusan pembelian 

aplikasi mobile messaging KakaoTalk 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai ilmu manajemen khususnya manajemen pemasaran 

terhadap fokusnya mengenai teori merek terhadap teori perilaku konsumen. 

Dan juga sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis mobile messaging dalam 

membantu meningkatkan kualitas melalui Co-branding yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan keputusan penggunaan aplikasi mobile messaging. 

 


