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BAB IV  

STRATEGI BRANDING LINKAJA DALAM MENINGKATKAN 

JUMLAH KONSUMEN MAHASISWA REGIONAL SEMARANG 

KHUSUSNYA DI UNIVERSITAS DIPONEGORO 

 

Hasil pelitian yang sudah diperoleh akan dijabarkan dan dijelaskan lebih mendalam 

lagi dengan menganalisis mengenai kegiatan meningkatkan Jumlah konsumen dari 

kegiatan branding yang telah dilakukan LinkAja Cabang Semarang. Pembahasan 

temuan penelitian ini mengacu pola penelitian deskriptif kualitatif di mana setelah 

di dapatkan data berdasarkan wawancara mendalam, maka selanjutnya akan 

dipaparkan deskripsi atau gambaran secara sistematis. Pembahasan ini nantinya 

akan difokuskan pada proses yang dilakukan humas dalam melaksanakan setiap 

kegiatannya. Ada empat peranan mengimplementasikan kegiatan public relations 

(Cutlip, Center & Broom, 1982) yaitu: 

1. Fact Finding and Feedback,  

2. Planning and Programming,  

3. Action and Communicating,  

4. Evaluation  

4.1 Strategi LinkAja Cabang Semarang 

Strategi branding yang dilakukan dengan baik akan membatu brand sebagai 

identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu 

perusahaan dengan para pesaingnya. Ini akan memudahkan konsumen untuk 
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mengenalinya saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang.  Alat promosi, 

yaitu sebagai daya tarik produk yang dipasarkan. Untukmempertahankan citra, 

yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestise tertentu 

kepada konsumen (Tjiptono, 1995). 

Dengan banyaknya manfaat dari strategi branding tersebut namun ada 

beberapa kendala yang harus dihadapi. Berikut ini merupakan pembahasan 

mengenai Strategi Branding LinkAja Cabang Semarang berdasarkan temuan 

penelitian.  

1 .Fact Finding and Feedback 

Pada tahapan ini dilakukan penemuan fakta di lapangan atau hal-hal yang berkaitan 

dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak organisasi atau 

perusahaan yang bersangkutan. Setelah menemukan fakta di lapangan, maka data, 

fakta, dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman 

pengambilan keputusan berikutnya. LinkAja Cabang Semarang yang tidak 

memiliki divisi humas menjalankan tugas humasnya kepada divisi marketing 

development specialist. Kegiatan pembelian data dilakukan setiap 3 bulan untuk 

memantau target masyarakat yang ada di Semarang. seorang yang dianggap sebagai 

Public relations seharusnya memiliki keahlian yang sangat unik dalam pemasar 

profesional adalah kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, 

dan meningkatkan merek yang akan dipasarkan maupun yang telah dipasarkan 

(Kartajaya, 2010). 

Kegiatan penemuan fakta-fakta lapangan yang dilakukan LinkAja Cabang 

Semarang adalah dengan melakukan pembelian data dari AC NILSEN (Nielsen 
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Media Research). AC Nielsen merupakan penyedia riset pasar dan analisis interaksi 

media dan pemirsa. AC Nielsen merupakan bagian dari Nielson Company yang 

menyediakan para kliennya informasi berharga tentang perilaku konsumen dan 

informasi pemasaran. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengukuran data 

yang mengevaluasi apa yang konsumen tonton dan apa yang mereka beli. AC 

Nielsen terkenal dengan rating Nielsen-nya, yang mengukur perilaku audiens 

televisi, radio dan surat kabar. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur C. Nielsen Sr. 

pada tahun 1923, dan menjadi perusahaan pada tahun 1929, serta memiliki kantor 

pusat di New York. Hal ini disampaikan dari kepala bisnis development specialist 

cabang Semarang yaitu Bayu Adiryntoko.  

“Kalau yang melatarbelakangi kegiatan branding ini kami pada 

awalnya membeli data-data dan brand equity dari Nielsen Media Research 
(AC Nielsen). Yaitu perusahaan riset yang telah lama melakukan kegiatan-

kegiatan pengumpulan data dan menjual kepada perusahaan-perusahaan 

lain yang sedang berkembang. Dari analilis yang dilakukan AC Nielsen 

kami membeli dan menganalisis apa yang terjadi data-data tersebut yang 

memberikan gambaran melalui grafik-grafik yang ada.” 

 

Dari data yang sudah di miliki, dapat di lihat apa yang menjadi kelemahan 

LinkAja di wilayah Semarang. Analisis yang pernah didapat tersebut dapat 

menyimpulkan bahwa awareness di masyarakat semarang menjadi hal yang harus 

diperhatikan untuk membuat kegiatan-kegiatan promosi. Kagiatan analisis yang 

dilakukan tersebut dapat dianalisis dan di interpretasikan dari brand healt index 

yang diterimanya. Seperti apa yang dikatakan ketua divisi bisnis development 

specialist cabang Semarang yaitu Bayu Adiryntoko. 

“Jadi kalau yang menentukan jenis branding LinkAja dari brand 

health index kami. Dari data yang sudah didapat permasalahan LinkAja di 
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wilayah semarang adalah kurangnya awareness pada masyarakat. Kalau 

mengumpulkan data langsung kami tidak melakukannya. Hanya kegiatan-

kegiatan potensial saja yang dilaksanakan kalau diluar dari data AC 

Nielsen.” 

 

Dengan menggunakan data sekunder dari Ac Nielsen kegiatan yang 

dilakukan LinkAja Cabang semarang merupakan kelemahan untuk mendekatkan 

produk dengan konsumen sehngga ada beberapa manfaat yang akan hilang seperti 

memanfaatkan peluang, melihat pesaing, mengurangi resiko dan membangun 

potensi pasar menjadi kurang baik karena data yang didapat dari AC Nielsen tidak 

sepenuhnya mutlak dan benar adanya. 

2 .Planning and programming 

Tahapan perencanaan dan penyusunan program kerja merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang sejalan dengan kepentingan 

publik. LinkAja sebagai brand sebenarnya lebih dari sekedar nama dan logo, brand 

merupakan janji suatu organisasi kepada pelanggan untuk memberikan apa yang 

menjadi prinsip brand itu. Tidak hanya dalam hal manfaat fungsional tetapi juga 

manfaat emosional, ekspresi diri, dan sosial (Aaker, 2014). 

Dengan data-data yang sudah didapatkan dari proses Fact Finding kegiatan 

perencanaan haris dilakukan agar dapat membuat kegiatan-kegiatan yang tepat 

kepada target konsumen di semarang. pada fase ini target yang menjadi sasaran 

kegiatan ialah wilayah-wilayah yang berpotensial untuk mendapatkan informasi 

secara mudah dan memiliki audience yang besar. Hal terpenting untuk 

merencanakan kegiatan branding adalah dengan mengajak target audiace 

sebanyak-banyaknya agar memeliki dampak yang sebesar-besarnya juga. Public 
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Relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good-

will) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya 

(Jefkins, 2003). Hal ini dijelaskan oleh ketua divisi bisnis development specialist 

Cabang Semarang yaitu Bayu Adiryntoko. 

“Dalam perencanaan kagiatan branding, yang paling penting bagi 

kami mencari tempatatau wilayah dimana masyarakat berkumpul dan 

banyak dikunjungi. Hal ini agar mempermudah mamberikan dampak yang 

massif bagi audience agar dapat sebanyak-banyaknya mendapatkan 

informasi kepada semua orang. Tidak lupa juga agar brand LinkAja lekat di 

pikiran masyarakat. Lalu malakukan perencanaan kegiatan yang paling 

efektif.”   

 

Kegiatan yang ingin dieksekusi adalah kegiatan yang sudah diproses dalam 

iklan-iklan yang dibagikan pada sosial media Instagram, Twitter, Facebook dan 

website-website tertentu. Iklan ini sangat penting untuk menarik audience dalam 

melakukan kegiatan yang akan dilaksanaakan. Tidak lupa juga membawa bintang 

tamu agar lebih menarik perhatian audience dalam kegiatan perencanaan. Kegiatan 

perencanaan yang dilakukan LinkAja Cabang Semarang ini ditujukan bagi seluruh 

masyarakat di semarang atau hanya segmen-segmen mahasiswa saja. Tidak ada 

target spesifif mahasiswa dari Universitas Diponegoro. 

3 .Action and Communicatating 

Proses ini merupakan tidak lanjut setelah melakukan perencanaan. Divisi yang 

bertanggung jawab pengganti Humas harus bisa melakukan tindakan berdasarkan 

rencana matang yang sudah dibuat. Tindakan dilakukan sesuai fakta yang ada 

sehingga dapat menyampaikan pesan efektif yang bisa mempengaruhi opini publik. 
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Marketing public relations merupakan perpaduan antara program strategi 

pemasaran dengan program public relations dengan tujuan memuaskan konsumen 

(Ruslan, 2007). 

LinkAja telah melakukan eksekusi kegiatan marketing public relations yang 

sudah direncanakan pada awal tahun 2019 hingga 30 Juni 2019. Kegiatan eksekusi 

kegiatan merupakan hal yang harus diperhatikan dengan teliti. LinkAja yang sudah 

menjalankan sebanyak 2 kegiatan event dan 3 kali untuk mensuport kegiatan, 

membuat iklan, melakukan penjualan, dll. Kegiatan yang dilakukan LinkAja sudah 

cukup baik. Karena semua kegiatan dari marketing public relations sudah 

dilaksanakan. Dengan dilakukannya kegiatan Marketing public relations ini 

bertujuan untuk menciptakan citra positif perusahaan, dapat membantu pengenalan 

merek perusahaan, dan mengembangkan fungsi pemasaran melalui public relations 

(Ruslan, 2001). Hal ini dijelaskan oleh ketua divisi bisnis development specialist 

Cabang Semarang yaitu Bayu Adiryntoko. 

“sampai saat ini kalau event yang telah dilakukan LinkAja Cabang 

Semarang baru sekitar 2 kali menyelenggarakan event, kalu men-support 

kegiatan lain 3 kali, kami lekakukan personal selling setiap minggu juga, 

membuka booth di mall seperti di paragon juga kami lakukan untuk 

memperkenalkan LinkAja kepada masyarakat.” 

 

Kegiatan yang dilaksanakan LinkAja Cabang Semarang juga telah 

memberikan awareness kepada masyarakat disemarang melalui kegiatan 

Marketing Komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan kesadaran konsumen, 

merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan 

antara konsumen, perusahaan dan merek (L. Harris, 1991). 
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Pendekatan yang dilakukan LinkAja Cabang Semarang juga bermacam-

macam dan bervariasi. Pendekatan ini dibedakan dari memilih umur audience yang 

dominan, jenis pekerjaan atau pelajar mahasiswa, dan social economic status. Hal 

ini dilakukan karena masing-masing karakteristik masyarakat berbeda-beda. Hal ini 

dijelaskan oleh ketua divisi bisnis development specialist Cabang Semarang yaitu 

Bayu Adiryntoko. 

“Pendekatan yang kami lakukan adalah mengetahui kemampuan 

dari konsumen dari yang mempunyai Umur, jenis pekerjaan, social 

economis status (SES), dll. Karena masing-masing karakteristik berbeda-

beda.” 

 

Kegiatan yang dihasilkan selama bulan Januari 2019 sampai bulan akhir 

Juni 2019 adalah kegiatan Iklan (Advertising), Promosi Penjualan (Sales 

Promotion), Hubungan Masyarakat (Public Relation), Penjualan Perorangan 

(Personal Selling), Penjualan Langsung (Direct Selling), Penjualan Perorangan 

(Personal Selling). Berikut ini merupakan kegiatan yang pernah dilakukan LinkAja 

Cabang Semarang melakukan Komunikasi Pemasaran: 

a. Iklan (Advertising) 

Kegiatan klan adalah komunikasi massa melalui media surat kabar, majalah, 

radio, televisi, dan media lain atau komunikasi langsung yang didesain 

khusus untuk pelanggan. LinkAja telah menggunakan berbagai macam 

promosi melalui Iklan, baik yang konvensional maupun yang digital. 

Beberapa iklan yang dilakukan LinkAja antaralain memasang baliho, 

billboard, banner, iklan di media sosial seperti di website dan youtube. 
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Seperti yang dikatakan ketua  divisi bisnis development specialist Cabang 

Semarang yaitu Bayu Adiryntoko. 

“Kalau strategi branding, semua marketing komunikasi 

mungkin sudah kami coba dari iklan baliho, billboard, material 

promosi in store, event, direct selling team, SPG, ilkan social media 

pada youtube, Instagram, Twitter, Dan Facebook, dll.” 

 

Kegiatan yang dilakukan LinkAja Cabang Semarang. Iklan yang 

dibuat LinkAja memiliki fungsi sebagai menginformasikan LinkAja kepada 

masyarakat. Menarik perhatian konsumen kepada orang yang melihatnya di 

semarang. Dapat memotivasi konsumen untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu, dan membangun dan memelihara hubungan yang baik antara 

konsumen dan perusahaan.  

Dengan memberikan iklan LinkAja kepada target marketnya, maka 

iklan LinkAja memiliki tujuan untuk Informasi (Informing), yaitu iklan 

berfungsi menginformasikan mengenai ciri-ciri produk LinkAja serta 

kegunaannya serta membuat konsumen menyadari adanya produk LinkAja. 

Iklan LinkAja juga dapat membujuk dan mempengaruhi (Persuading). 

Terkadang bujukan tersebut mengambil bentuk dengan cara mempengaruhi, 

yaitu menciptakan keinginan target yang melihatnya. Tetapi yang lebih 

sering, iklan berusaha untuk membangun permintaan terhadap produk yang 

diberikan LinkAja. Iklan LinkAja juga mengingatkan (Reminding) agar 

dapat menjaga merek perusahaan LinkAja tetap segar dalam ingatan 

konsumen.  

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 
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Kegiatan promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang 

mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat 

atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. LinkAja 

menggunakan Sales promotion untuk menuju berbagai target di wilayah 

semarang seperti pasar, wilayah kampus-kampus, dan perumahan-

perumahan di Semarang. LinkAja menerjunkan tiga orang sales untuk 

menawarkan aplikasi LinkAja dengan berbagai promo. Hal ini dijelaskan 

oleh Umi Habbibah Mansyur sebagai bisnis development specialist yang 

menjalankan kegiatan komunikasi Pemasaran. 

“Biasanya kami melakukan kegiatan salles promotions itu 

seminggu sekitar dua hingga tiga kali seminggu, kami menugaskan 

sekitar tiga orang untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk 

mencoba aplikasi LinkAja. Untuk wilayahnya itu saya tugaskan ke 

bermacam macam tempat seperti pasar, wilayah sekolah, dan di 

perumahan.” 

 

Dengan dilakukannya Salles Promotions LinkAja bertujuan untuk 

menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial, untuk 

mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, untuk mendapatkan pelanggan 

baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, untuk menjaga kestabilan penjualan 

aktivasi aplikasi LinkAja, untuk membedakan serta mengunggulkan produk 

LinkAja dibanding pesaing, dan juga dapat membentuk citra produk di mata 

konsumen sesuai dengan yang diinginkan.  

c. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Kegiatan dari hubungan masyarakat adalah sesuatu yang merangkum 

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar 
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antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Meskipun 

LinkAja tidak memiliki divisi khusus Humas, LinkAja memberikat fungsi 

Humas kepada divisi marketing development specialist. Divisi marketing 

development specialist ini melalui melakukan fungsi public relations 

dengan tujuan meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara 

nyata dari masyarakat baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana 

maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Hal ini 

dijelaskan oleh Umi Habbibah Mansyur sebagai bisnis development 

specialist yang menjalankan kegiatan komunikasi Pemasaran. Hal ini 

dikatakan Ketua divisi bisnis development specialist Cabang Semarang 

yaitu Bayu Adiryntoko 

 “Menjalin relasi dengan kepolisian seperti membayar pajak 

SIM dan STNK melalui aplikasi LinkAja. Melalukan placement 

booth di mall-mall semarang untuk mengajak masyarakat mencoba 

produk LinkAja.”  

 

Membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung 

jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya 

program-program LinkAja Cabang Semarang secara efektif dan efisien. 

Menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi. Menegakkan dan mengembangkan citra yang 

menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan atau 

stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internal dan 

publik eksternal. Membuka peluang menjadi lebih luas kepada para 
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pemakai produk dan pihak yang terhubung untuk partisipasi dalam 

meningkatkan mutu perusahaan.  

Tugas dari yang dijalankan divisi marketing development specialist 

yaitu membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan, supaya 

maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di 

masyarakat Semarang. Menyerahkan informasi yang jelas, yang telah 

disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat atau pihak 

yang terhubung. Membuat susunan dan menjadikan berkembang rencana 

yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada 

pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Melakukan Lobby kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LinkAja Cabang Semarang. 

d. Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

Penjualan perorangan yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara 

seorang penjual dengan calon pembelinya (person-to-person 

communication). Dalam hal ini, LinkAja Cabang Semarang berupaya untuk 

membantu atau membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang 

ditawarkan. LinkAja cabang Semarang melakukan personal selling dengan 

beberapa tujuan. (1) Untuk mencari calon, maksudnya melakukan pencarian 

calon pembeli. (2) Menetapkan sasaran, maksudnya memutuskan 

bagaimana mengalokasikan waktu mereka diantara calon dan pelanggan. (3) 

Berkomunikasi, maksudnya mengkomunikasikan informasi mengenai 

produk dan jasa perusahaan tersebut. (4) Menjual, maksudnya mendekati, 

melakukan presentasi, menjawab keberatan-keberatan dan menutup 
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penjualan. (5) Melayani, maksudnya menyediakan berbagai layanan kepada 

pelanggan, memberikan konsultasi mengenai masalah, memberikan 

bantuan teknis, merencanakan pembiayaan, dan melakukan pengiriman.  

e. Penjualan Langsung (Direct Selling) 

Kegiatan dari Penjualan langsung adalah upaya perusahaan atau organisasi 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran 

dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan atau transaksi 

penjualan. LinkAja Cabang semarang melakukan direct selling memiliki 

beberapa tujuan yaitu konsumen dapat mempelajari produk LinkAja yang 

ditawarkan dengan lebih seksama, sehingga akan lebih menghemat waktu 

karena tidak perlu bertemu dengan konsumen untuk penjelasan mengenai 

produk yang dijual. 

Kagiatan direct slling ini biasanya dilakukan pada acara-acara car 

free day yang dilaksanakan pada hari-hari weekend seperti sabtu dan 

minggu. Kegiatan ini juga dilakukan pada mall-mall di semarang. LinkAja 

membuka booth untuk melakukan kegiatan menggunakan aplikasi LinkAja. 

Dengan berbagai promo yang di tawarkan LinkAja dapat mencuri perhatian 

pada masyarakat semarang. 

 

4 .Evaluation 

Evaluasi merupakan tahap penilaian hasil dari riset awal hingga perencanaan 

program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang 

digunakan. Tahapan ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja. Setelah 
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acara kegiatan Marketing Komunikasi Sudah selesai diadakan evaluasi apa saja 

hasil kegiatan dari marketing komunikasi tersebut. Baik kekurangan dan kelebihan 

semua kegiatan acara dicatat sebagai bahan evaluasi. Linkaja melakukan kegiatan 

evaluasi untuk mengetahui seberapa baik sebuah kegiatan telah dilaksanakan. Tolak 

ukur dari kegiatan yang dilakukan LinkAja adalah melihat dari data pengguna-

pengguna aplikasi LinkAja bertambah atau tidak. Karena sebagai umpan balik dan 

informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada 

dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di 

masa mendatang. Awerness user juga menjadi hal yang utama dalam melakukan 

melihat seberapa sukses kegiatan yang telah dilakukan. Tolak ukut lain yang dapat 

dilihat adalah dengan naiknya data-data yang didapat dari AC Nielsen pada bulan-

bulan selanjutnya. Hal ini dikatakan oleh ketua divisi bisnis development specialist 

Cabang Semarang yaitu Bayu Adiryntoko. 

“Tolak ukur yang kami ambil adalah dari angka survei AC NILSON 

yang bagus atau naik. Dengan meningkatnya data maka kami dapat 

mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan melakukan kegiatan yang 

sebelumnya berhasil.” 

 

Hambatan yang sering terjadi dalam kegiatan marketing komunikasi yang 

dilakukan LinkAja Cabang Semarang adalah mendapatkan izin tempat dari 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Tidak jarang LinkAja Cabang Semarang 

memindahkan lokasi kegiatan promosi ke tempat lain, padahal tempat sebelumnya 

adalah tempat yang potensial banyak dilewati orang-orang. Sehingga divisi 

marketing development Specialist LinkAja harus melakukan Lobby kepada pemilik 

tempat untuk melakukan negosiasi yang saling menguntungkan antar dua belah 
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pihak. Hal ini dikatakan oleh ketua divisi bisnis development specialist Cabang 

Semarang yaitu Bayu Adiryntoko 

“Memang ada hambatan-hambatan yang terjadi, yang sering muncul 

adalah Regulasi yang sulit dibuat. Tidak jarang kegiatan yang kami lakukan 

memerlukan persetujuan tempat, kegiatan pelaksanaan, waktunya, dll. Hal 

ini dapat diatasi dengan melalui pendekatan yang dilakukan oleh tim 

promosi, dalam pendekatan harus menggunakan win-win solution dan 

kegiatan lobbying yang baik agar meiliki hasil yang maksimal.” 

 

4.2 Tanggapan Konsumen Terhadap Produk LinkAja di Wilayah 

Semarang  

Pentingnya citra merek atau brand image yang ditawarkan LinkAja Cabang 

Semarang adalah dengan memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pemikiran atau persepsi konsumen tehadap merek dari sebuah produk. Pemikiran 

konsumen seperti ini dapat tercipta karena memori ingatan yang kuat setelah 

menerima kegunaan atau manfaat dari produk yang sudah di percaya oleh 

konsumennya. Citra merek dapat diperkuat serta didorong oleh produk yang 

berkuaitas baik nanti yang akan menguasai pasar. LinkAja sebagai produk yang 

telah bekerjasama dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan sekang 

dimilliki BUMN tidak diragukan lagi mengenai tentang fungsi dan kegunaan 

aplikasi LinkAja. Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk 

dan melekat dibenak konsumen (Rangkuti, 2004). 

Pengukuran citra merek suatu perusahaan adalah subjektif, artinya tidak ada 

ketentuan baku untuk pengukuran citra merek (brand image). Bahwa pengukuran 

citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah merek yaitu 

Strengthness, Uniqueness, dan Favorable: 



58 

 

 
 

Keunggulan asosiasi merek (favorability of brand association) Asosiasi 

merek yang menguntungkan dimana konsumen percaya bahwa atribut dan manfaat 

yang diberikan oleh merek dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

sehingga konsumen membentuk sikap positif terhadap merek (Kotler, Philip and 

Keller, 2008). 

LinkAja sekarang dikenal sebagai aplikasi yang mempermudah kehidupan 

masyarakat Indonesia telah memberikan dampak yang cukup baik. Pemahan 

LinkAja Sebagai aplikasi transaksional telah dikenal oleh mahasiswa khususnya 

mahasiswa Universitas Diponegoro. Hal ini dibuktikan dengan mahasiswa 

Universitas diponegoro yang mengetahui apa itu produk LinkAja. Seperti apa yang 

dikatakan Raffif Bahesrian. 

”Menurut saya LinkAja merupakan sebuah aplikasi pembayaran 

secara digital yang menggunakan handphone. Yang saya tau juga LinkAja 

bekerjasama dengan orang-orang yang membuka usaha juga. Sebenernya 

saya banyak denger LinkAja banyak bekerjasama dengan warung atau cafe-

cafe gitu sih.“ 

 

Pemahaman mengenai fungsi dan kegunaan LinkAja juga dapat dipahami 

dengan baik oleh Ajeng Fakultas Sains dan Matematika mahasiswa Universitas 

Diponegoro. Kegunaan yang yang melekat pada LinkAja dengan mempermudah 

kebutuhan transaksi masyarakat sebagai alat pebayaran yang cukup bagus di 

Indonesia.   

“Menurut saya aplikasi yang dapat berfungsi sebagai alat 

membayar. Dan setau saya juga mirip-mirip seperti aplikasi digital wallet 

yang lainnya” 
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Keunikan asosiasi merek (uniqueness of brand association) Inti dari brand 

positioning adalah merek memiliki keuntungan bersaing yang terus-menerus atau 

unique selling proposition yang meberikan alasan yang menarik bagi konsumen 

mengapa harus membeli merek tersebut (Kotler, Philip and Keller, 2008). 

LinkAja yang memiliki ciri khas yaitu logo yang berwarna merah dan 

menggunakan nama produk yang terbilang mudah di ingat. Dengan ciri khas logo 

produk tersebut LinkAja dapat memeberikan kesan yang cukup membekas terhadap 

ingatan konsumen. diciptakan keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan 

bagi konsumen untuk memilih suatu merek tertentu. Konsumen mendeskripsikan 

kesukaan terhadap merek melalui kebaikan dan keburukan suatu merek, atau hal 

yang disukai atau tidak oleh konsumen terkait dengan atribut dan manfaat merek 

tersebut. LinkAja yang mempunyai kegunaan untuk mempermudah kebutuhan di 

masyarakat pada zaman teknologi ini memiliki peran yang cukup bermanfaat 

khususnya untuk masyarakat di kota Semarang. LinkAja cabang Semarang 

memfasilitasi alat pembayarandan pembelian melalui aplikasi yang mudah. Seperti 

dapat melakukan pembayaran BRT, Trans Jateng, kereta, dan pesawat. Bahkan 

pembelian token listrik, pulsa, dan vocer game pun dapat dibeli. Hal ini seperti yang 

dikatakan Umi Habbibah Mansyur sebagai bisnis development specialist. 

“Kegiatan serta fungsi yang dillakukan LinkAja dapat memberikan 

bantuan untuk memfasilitasi pembayaran BRT, Trans Jateng, tiket kereta, 

dan tiket pesawat. Dengan dilakukan secara konsisten dalam arti melakukan 

promosi kepada konsumen yang tepat, melakukan promosi dalam waktu 

yang tepat, serta melakukan kegiatan yang unik akan membuat brand image 

itu muncul dengan sendirinya.” 
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Kekuatan asosiasi merek atau strength of brand association tergantung 

pada bagaimana informasi masuk ke dalam ingatan konsumen dan bagaimana 

proses bertahan sebagai bagian dari citra merek. Ketika seseorang konsumen 

secara aktif menguraikan informasi suatu produk atau jasa maka akan tercipta 

asosiasi yang semakin kuat dalam ingatan konsumen. Konsumen memandang 

suatu objek stimuli melalui sensasi-sensasi yang mengalir pada kelima indera: 

mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. LinkAja memanfaatkan brand image 

sebagai kekuatan dalam menarik perhatian konsumen untuk terus 

menggunakan LinkAja sebagai kebutuhan. Kegiatan Promosi yang dilakukan 

LinkAja Cabang Semarang menurut para mahasiswa itu tidak terlalu bangus, 

hal ini diungkapkan oleh salah satu mahasiswa yaitu Raffif Bahesrian dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang hanya 

mengetahui kegiatan promosi tersebut dari teman dekatnya saja bisa melihat 

promosi kegiatan produk LinkAja.  

“Saya tahu promosi tersebut dari teman saya yang menggunakan 

Aplikasi LinkAja. Jadi karena emang lumayan potongannya untuk hemat.” 

 

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan oleh sesama mahasiswa 

yaitu Feri dari Fakultas Teknik yang hanya melihat kegiatan promosi dari 

Instagram. Beberapa iklan yang dipasang pada media sosial Instagram 

memang cukup memberikan pengetahuan bagi pengguna aplikasi LinkAja. 

Karena memang semua mahasiswa menggunakan sosial media Instagram.  

“Kalau promosi potongan harga saya tahu dari Instagram sih. Kalau 

kegiatan yang lain saya kurang tahu.” 
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LinkAja sebagai Perusahaan yang bergerak di pada elektronik wallet 

harus memberikan Public relations keahlian yang unik dalam pemasar 

professional. Kemampuan Public Relations yang baik dalam memdapatkan 

audience untuk dapan bergabung menggunakan sebuah produk perusahaan 

adalah dengan kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, 

dan meningkatkan merek yang akan dipasarkan maupun yang telah 

dipasarkan (Kartajaya, 2010). 

Kegiatan promosi yang dilakukan cukup menyeluruh karena memang 

kegiatan promosi berupa event dan kegian lain dilakukan untuk masyarakat 

umum yang tidak ada kegiatan event untuk mahasiswa saja. Mahasiswa 

berpendapat bahwa strategi yang dilakukan kurang efektif. Mahasiswa 

menginginkan adanya strategi yang dapat berkolaborasi dengan mahasiswa, 

jadi mahasiswa meman langsung di buat mencoba aplikasi Linkaja melalui 

kegiatan mahasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Raffif. 

“Saya menyarankan kegiatan promosi dilaksanakan bersama 

kegiatan kampus agar promosinya dapat tersampaikan dengan baik.” 

 

Pendapat yang sama pun di lontarkan oleh Feri yang berharap bahwa 

adanya kegiatan untuk bekerjasama dengan event kampus. Karena event 

kampus memilliki target mahasiswa yang cukup banyak seperti Law Fast atau 

pun Fisiphoria yang merupakan event yang sangat menggambarkan anak 

muda UNDIP. 

”Saya rasa sih mungkin dengan memberi support acara mahasiswa 

bisa menjalin kerjasama yang bagus untuk kedepannya. Terus timbal balik aja, 

dengan kegiatan yang ngesuport mahasiswa, mahasiswa bisa support balik.” 
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Kurang sepesifiknya kegiatan promosi yang dilakukan untuk target 

mahasiswa merupakan salah satu kelemahan yang mungkin dimiliki 

LinkAja. Mengingat para competitor lainnya seperti Gojek dan OVO sudah 

memiliki banyak target-target yang sangat sepesifik. Mahasiswa berharap 

bahwa kedepannya LinkAja memiliki hubungan yang bagus khususnya 

kepada mahasiswa Universitas Diponegoro. 
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