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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini berdampak ke segala aspek 

kehidupan. Penggunaan teknologi dalam bisnis, dewasa ini semakin sering 

digunakan baik di dunia maya (internet) ataupun di dunia nyata. Pemanfaatan 

teknologi informasi dalam bisnis tidak hanya sebatas melakukan perdagangan 

melalui jaringan elektronik, tetapi pemanfaatan teknologi informasi telah 

berkembang sampai ke instrumen pembayaran.  

Perkembangan teknologi yang pesat membuat pola hidup masyarakat 

dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. 

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang kartal 

sebagai alat pembayaran ke bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan 

ekonomis.  

Beberapa tahun belakangan ini masyarakat Indonesia dikenalkan 

dengan instrumen pembayaran yang relatif baru di Indonesia untuk melakukan 

transaksi yang disebut dengan e-money, berbeda dengan credit card yang 

penggunaannya akan langsung berhubungan dengan rekening nasabah, e-money 

menawarkan konsep baru dengan sistem prepaid atau prabayar dimana nasabah 
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melakukan deposit sejumlah nilai moneter terlebih dahulu untuk kemudian akan 

direkam secara digital yang kemudian dalam penggunaannya tidak berpengaruh 

langsung dengan rekening nasabah. Penerapan e-money di Indonesia sendiri baru 

diperkenalkan pada tahun 2007 (Mars, 2014, para 3). 

Barulah pada tahun 2013 tren e-money di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. Menurut Noor (2016, para. 6) Bank Indonesia 

mencatat, di Indonesia, nilai transaksi e-money menunjukkan peningkatan sejak 

tahun 2013. Pada tahun 2013 total nilai transaksi e-money Rp 2,907,432 triliun, 

tahun 2014 (Rp 3,319,556 triliun), dan tahun 2015 sebesar Rp 5,283,018 triliun. 

Pemain utama e-money di Indonesia berdasarkan Bank Indonesia (2017) adalah 

BPD DKI Jakarta, Bank Mandiri, BCA, Telkom, Telkomsel, Bank Mega, Skye 

Sab Indonesia, Indosat, BNI, BRI, XL Axiata, Finnet, Artajasa, CIMB Niaga, 

Nusa Satu Inti Artha (Doku), Smartfren Telecom, MVCOMMERCE Indonesia, 

dan Witami Tunai Mandiri (Truemoney). 

Pesatnya penggunaan uang elektronik di Indonesia membuat 

perusahaan-perusahaan yang non-bank turut berlomba–lomba membuat uang 

elektroniknya masing – masing, salah satunya adalah PT Hardana Kacida Reana. 

PT ini mengusung EMO sebagai nama perusahaannya yang merepresentasikan e-

money. EMO sadar bahwa banyaknya pemain e-money di Indonesia yang di 

dominasi oleh perusahaan perbankan dan telekomunikasi membuat ruang gerak 

perusahaan di luar itu sulit untuk menembus pasar yang luas. Oleh karena itu, 

EMO memanfaatkan peluang untuk menetapkan positioning bisnis e-money 

mereka khusus untuk sekolah, yang disebut Kartu Jajan. Ranah edukasi belum 
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sepenuhnya tersentuh oleh bank, baru Brizzi (BRI), E-money (Mandiri), dan Flazz 

(BCA) saja yang sudah mulai menyentuh sekolah-sekolah dan universitas. Alasan 

utama mengapa EMO memilih sekolah untuk produk e-money Kartu Jajan adalah 

pendidikan keuangan dan pengenalan e-money sejak dini (masa sekolah) sangat 

diperlukan. Di sekolah jarang ditemukan adanya pembelajaran mengenai 

bagaimana menggunakan uang digital, sedangkan ketika dewasa nanti anak-anak 

tersebut akan dihadapkan dengan zaman yang serba digital. 

Kartu Jajan adalah produk e-money dari EMO yang dibuat khusus 

untuk lingkungan sekolah dan universitas. Kartu Jajan memiliki cara penggunaan 

yang kurang lebih sama dengan kartu e-money lainnya, yaitu dengan melakukan 

top-up terlebih dahulu menggunakan uang kartal melalui top-up booth yang telah 

disediakan pihak EMO lalu mendatangi merchant yang ada di kantin, untuk 

melakukan transaksi tap pada edc yang disediakan. Faktor utama yang 

menjadikan Kartu Jajan beda dari kompetitornya adalah adanya fitur web 

dashboard yang dapat digunakan oleh orang tua murid atau siswa agar dapat 

mengatur seluruh aktifitas Kartu Jajan melalui ponsel ataupun komputer. Adanya 

fitur ini membuat siswa dapat belajar untuk mengelola dan bertanggung jawab 

dengan keuangannya sejak dini. Keunggulan Kartu Jajan selain menjadi alat tukar 

siswa lainnya adalah dapat digabungkan kartu siswa, sehingga dapat digunakan 

pula sebagai absensi siswa dan kartu perpustakaan. Untuk sekarang ini Kartu 

Jajan hanya bersifat close-loop atau hanya dapat digunakan dalam lingkungan 

internal saja atau dalam hal ini sekolah atau universitas saja karena EMO belum 
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mendapatkan license dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan e-money secara 

resmi. 

Kartu Jajan ingin mengajarkan anak-anak sekolah untuk dapat 

menggunakan uang digital sejak dini. Oleh karena itu Kartu Jajan juga 

mendukung gerakan cashless society oleh pemerintah. Seperti yang disebutkan 

oleh Jakarta Smart City (2017), cashless society merupakan komunitas yang 

dalam transaksi keuangannya tidak lagi menggunakan uang tunai, tetapi sudah 

dalam bentuk alat penyimpan data keuangan. Baik berupa kartu kredit, kartu 

debit, maupun uang elektronik. Cara ini adalah upaya mengurangi penggunaan 

instrumen tunai. Transaksi non-tunai cenderung tidak praktis karena harus 

disediakan dalam berbagai nominal, juga menjadi beban bank sentral untuk 

mencetak dan mengendalikan peredarannya. Sedangkan transaksi non-tunai lebih 

praktis, serta pencatatannya lebih mudah karena sudah digitalize. Transaksi non-

tunai juga lebih aman dan transparan karena seluruh transaksi tercatat dalam 

server yang sulit untuk dimanipulasi. Kemudahan dan kelebihan inilah yang ingin 

diberikan oleh EMO melalui Kartu Jajan kepada anak-anak sekolah yang kelak 

akan bertanggung jawab atas keuangannya sendiri. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, Kartu Jajan sendiri 

belum cukup dikenal oleh sekolah-sekolah di daerah Jabodetabek. Saat melakukan 

transaksi pembayaran di kantin maupun di lingkungan sekolah, murid-murid 

masih banyak yang menggunakan uang tunai, maupun voucher yang telah 

disediakan pihak sekolah. Selain itu produk e-money dari pihak pesaing lebih 
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menguasai pasar. Jika penggunaan kartu Jajan masih terbatas di dalam lingkungan 

sekolah saja, lain halnya dengan kartu Flazz terbitan Bank BCA yang sudah dapat 

digunakan di banyak merchant di luar sekolah dan sebagai alat pembayaran parkir 

di mall. 

Untuk memperkenalkan Kartu Jajan kepada industri pendidikan, EMO 

perlu mengupayakan strategi Marketing Communication yang tepat. Marketing 

Communication dapat menginformasikan produk ke konsumen agar terlebih 

dahulu konsumen mengenal, memahami, mempertimbangkan dan kemudian 

memutuskan pilihannya. Strategi Marketing Communication dapat dilakukan 

melalui alat promosi seperti advertisement, personal selling, direct sales, public 

relation, dan sales promotion. Untuk memperkenalkan produk baru dan 

mendorong percobaan konsumen, EMO dapat menggunakan sales promotion.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana kegiatan sales promotion sebagai strategi marketing communication 

Kartu Jajan pada PT. Hardana Kacida Reana.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

rumusan masalah utama yang hendak dikaji adalah “Bagaimana Sales Promotion 

Sebagai Strategi Marketing Communication Kartu Jajan Pada PT Hardana Kacida 

Reana?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat pada perumusan masalah yang telah disebutkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan Sales Promotion Sebagai 

Strategi Marketing Communication Kartu Jajan Pada PT Hardana Kacida Reana.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini disusun tentu karena memiliki sejumlah kegunaan baik 

bagi peneliti, pihak PT Hardana Kacida Reana, maupun bagi para sivitas 

akademika UMN. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademis  

Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk pengembangan 

konsep yang berkaitan dengan Sales Promotion bagi sebuah organisasi. Selain itu, 

diharapkan juga penelitian ini dapat memberi masukan terhadap konsep yang 

telah ada. 

2. Kegunaan Praktis  

Dari segi praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi industri 

dalam mengembangkan peranan sales promotion agar peran dan fungsinya dapat 

dimanfaatkan secara optimal bagi perusahaan. Dapat digunakan sebagai bahan 

masukan, dan pengetahuan bagi industri financial technology.  

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan dan referensi bagi sivitas akademika ketika hendak 

Sales Promotion Sebagai..., SYARAFFY AHMAD KURNIA, FIKOM UMN, 2017



 

 

18 

 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Serta memberi wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman dalam penerapan teori ke praktik yang sebenarnya. 
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