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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Internet (interconnected network) merupakan bentuk dari teknologi yang 

membawa perubahan dalam berkomunikasi (Seitel, 2011, 393). Internet menjadi alat 

penyampaian pesan yang cepat. Salah satu contoh alat dalam Internet ialah social 

media, seperti Facebook dan Twitter. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Twitter mengalahkan Facebook. 

Berdasarkan data dari Internet World Stats (diakses 23 September 2011), pengguna 

Internet di Indonesia pada Desember 2010 mencapai 39.600.000 orang. Dalam 

perkembangan situs jejaring sosial, Twitter memang terbilang lebih baru 

keberadaannya daripada Facebook. Twitter diluncurkan pada tahun 2006, sedangkan 

Facebook lebih dahulu diluncurkan, yakni pada tahun 2004 (O’Dell, 2011). Tetapi, 

berdasarkan pada data dari comscore.com (diakses 19 September 2011), pada tahun 

2010, penetrasi Twitter di Indonesia (rasio pengguna Twitter dibanding pengguna 

Internet) menempati peringkat pertama di dunia, sedangkan Facebook menempati 

peringkat ke tiga. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan, seperti yang 

dilansir oleh www.marketinghq.com.au (diakses 25 Oktober 2011), 52% pengguna 

http://www.marketinghq.com.au/
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Twitter melakukan pembaharuan (update) status setiap hari, dimana hanya 12% 

pengguna Facebook yang melakukan hal serupa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Penetrasi Twitter 

Sumber: comscore.com, diakses 19 September 2011 

Dalam hubungannya dengan bisnis, penelitian oleh Cruz dan Mendelsohn 

(2010, 13) mengungkapkan bahwa sejak menjadi pengikut sebuah akun (follower), 

67% followers Twitter akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah 

akun Twitter bisnis, sedangkan hanya 51% fans sebuah akun bisnis di Facebook yang 

melakukan pembelian. Selain itu, 79% followers Twitter akan merekomendasi suatu 

Location % Reach 

Worldwide 7.4 

Indonesia 20.8 

Brazil 20.5 

Venezuela 19 

Netherlands 17.7 

Japan 16.8 

Philippines 14.8 

Canada 13.5 

Mexico 13.4 

Singapore 13.3 

Chile 13.2 

United States 11.9 

Turkey 11 

United Kingdom 10.9 

Argentina 10.5 

Colombia 9.6 

South Korea 9.3 

Ireland 8.4 

India 8 

Malaysia 7.7 

New Zealand 7.5 
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akun Twitter bisnis kepada orang lain, dimana hanya 60% fans Facebook yang 

melakukan hal serupa. Hasil penelitian yang didapat membuat Twitter menjadi 

menarik untuk diteliti. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penetrasi Facebook 

Sumber: www.teknoup.com, diakses 19 September 2011 

 Restoran Taiyo Sushi merupakan salah contoh usaha baru yang menggunakan 

Twitter sebagai medium untuk menyampaikan informasi. Dengan nama akun 

@TaiyoSushi, restoran Taiyo Sushi menggunakan Twitter untuk memberikan 

informasi mengenai produk, harga produk, alamat restoran, serta promosi penjualan 

yang sedang berlangsung di tempat ini. Twitter dipilih karena tidak diperlukan biaya 

untuk membuat sebuah akun di dalamnya. Selain untuk menyebarkan informasi, akun 

Twitter restoran Taiyo Sushi juga digunakan untuk berinteraksi antara pemilik usaha 

dengan pelanggannya.  

 

http://www.teknoup.com/
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I.2 Identifikasi Masalah 

Usaha baru membutuhkan promosi agar ia diketahui oleh masyarakat. Dengan 

penjualan yang belum terlalu tinggi, sebuah usaha membutuhkan alat promosi agar 

terjadi exposure atau keterpaparan terhadap jenis usahanya tersebut. Social media, 

khususnya Twitter dikatakan cocok sebagai alat promosi yang digunakan bagi 

pemilik usaha baru untuk melakukan promosi. Ditambah dengan sifatnya yang 

dengan cepat menyebarkan informasi, tidak membutuhkan biaya (gratis), dan dapat 

menjangkau banyak orang. 

Internet menjadi salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi karena 

Internet bersifat relatif murah, dan merupakan medium komunikasi yang interaktif, 

dimana pemasar dapat berinteraksi secara online dengan customer (Duncan, 2008, 

389). Hasil penelitian oleh Stelzer (2011, 22) mendapati bahwa sekitar 80% pemasar 

yang baru menggunakan social media sebagai alat pemasaran kurang dari satu tahun, 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan exposure (keterpaparan) akan jenis usaha atau 

merek yang dimilikinya, dimana 89.2% dari hasil tersebut ialah pemilik usaha kecil 

(2 sampai 100 karyawan). Selain itu, sekitar 30% pemasar menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan penjualan setelah mereka menggunakan social media selama kurang dari 

satu tahun.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 64% pemasar memilih Twitter 

sebagai alat pertama ketika memulai suatu usaha baru. Terdapat 97% pemasar yang 

menyatakan bahwa Twitter digunakan untuk menghubungkan suatu usaha atau bisnis 
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dengan pelanggannya (Stelzer, 2011, 23). Merujuk pada hasil penelitian tersebut, 

penggunaan Twitter sebagai alat promosi suatu usaha yang baru dapat dikatakan 

penting. 

Meskipun berkomunikasi lewat Internet tidak memerlukan biaya, keefektifan 

suatu medium butuh untuk diketahui agar tidak menjadi sebuah kesia-siaan dari usaha 

yang dilakukan. Keefektifan medium promosi diukur dengan menggunakan 

information processing model (Chaffey & Smith, 2008, 122), untuk mengetahui 

sejauh mana konsumen menerima, memahami, dan mengingat pesan yang 

disampaikan. Model pengolahan informasi meliputi exposure, attention, 

comprehension and perception, yielding and acceptance, dan retention. Maka dari 

itu, penelitian ini mengukur sejauh mana (persentase) keefektifan Twitter sebagai 

medium promosi pada setiap tahap dengan menggunakan akun Twitter restoran Taiyo 

Sushi sebagai objek penelitiannya. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab suatu masalah, yaitu ‘Sejauh mana efektivitas Twitter 

sebagai medium promosi bagi followers akun Twitter Taiyo Sushi?’  
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I.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ‘Sejauh mana efektivitas 

Twitter sebagai medium promosi bagi followers akun Twitter Taiyo Sushi.’ 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat berguna dalam berbagai bidang, yakni:  

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian yang dilakukan merupakan penerapan model dan konsep 

pengetahuan dalam fenomena yang terjadi di Indonesia, yakni komunikasi, 

komunikasi pemasaran terpadu, Internet, Twitter, promotion dan information 

processing; 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan yang 

sedang atau akan menggunakan Twitter sebagai medium promosi, yakni untuk 

mengetahui apakah penggunaan Twitter dinilai efektif dalam menghubungkan 

antara perusahaan dengan pelanggannya. Hasil penelitian ini juga dapat 

membantu mereka yang baru memulai usaha dalam memilih Twitter sebagai 

salah satu media promosi, karena penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan usaha restoran yang baru sebagai objek penelitiannya; 
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3. Kegunaan Sosial 

Hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan Twitter sebagai 

medium promosi dapat menjadi informasi bagi masyarakat. 

 

I.6 Sistematika Penelitian 

 Penelitian ini disusun dengan pembagian sebagai berikut: 

1. BAB I 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan dari penelitian yang 

dilakukan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian; 

2. BAB II 

Bab ini berisi penjelasan objek dari penelitian yang dilakukan. Hal ini 

meliputi informasi mengenai restoran Taiyo Sushi dan akun Twitter milik 

restoran Taiyo Sushi; 

3. BAB III 

Bab ini berisi konsep dan model yang digunakan dalam penelitian ini. 

yakni komunikasi, komunikasi pemasaran terpadu, Internet, Twitter, 

promotion, dan information processing; 
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4. BAB IV 

Metode yang digunakan dalam penelitian akan dijabarkan pada bab 

ini, meliputi: 

a. Metode Penelitian; 

b. Operasionalisasi Konsep; 

c. Populasi dan Sampel 

d. Metode Pengumpulan Data; 

e. Metode Pengujian Data; 

f. Metode Analisis Data; 

5. BAB V 

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan dari data yang 

telah dikumpulkan dikaitkan dengan konsep dan model yang dijabarkan 

dalam bab tiga; 

6. BAB VI 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran atau masukan terhadap hasil penelitian.  




