
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Pengertian Web dalam jurnal “Key Differences Between Web 1.0 and 2.0” 

adalah sistem dokumen yang dapat diakses melalui Internet (Graham Cormode 

and Balachander Krishnamurthy). Web yang pertama kali dikembangkan dikenal 

dengan nama web 1.0. Web 1.0 bersifat satu arah, dimana pengguna Internet 

hanya dapat melakukan pencarian mengenai informasi yang ingin dicari 

(browsing). Tujuan utama web 1.0 dilakukan hanya untuk menyajikan informasi 

bagi pengguna. Lalu dikembangkanlah web generasi berikutnya yang dikenal 

dengan nama web 2.0. Web 2.0 adalah Internet yang kita kenal sekarang ini 

dimana komunikasi dapat dilakukan secara dua arah secara interaktif. Pengguna 

tidak hanya dapat mencari informasi yang diinginkan, namun juga dapat 

menambahkan data atau informasi  ke dalam internet. Melalui evolusi dalam 

internet ini, lahirlah sebuah fenomena baru, yaitu: media sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya dapat 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michaell Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet 

yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. 



Salah satu media sosial yang ada pada saat ini adalah Twitter. Twitter 

adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan teks hingga 140 karakter, yang 

juga dikenal dengan sebutan tweet atau kicauan. Twitter adalah salah satu dari 

sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di dunia menurut analisis web Alexa.  

Di Indonesia sendiri, twitter memiliki banyak pengunjung. Menurut 

kalkulasi comScore pada tahun 2011, Indonesia dilaporkan memiliki jumlah 

pengguna Twitter terbesar yakni 20.8% dari jumlah penduduk yang ada di 

Indonesia. Data ini dihitung dari jumlah pengguna yang mengakses twitter dari 

rumah dan tempat kerja (belum termasuk dari mobile phone, PDA, atau internet 

café). Selain itu, web analyst yang bernama Semiocast juga mendata bahwa 

Jakarta merupakan kota yang paling aktif dalam penggunaan twitter. Semiocast 

juga mendata bahwa Indonesia merupakan negara dengan urutan ke-5 yang 

terbesar jumlah pengguna Twitter-nya. Jumlah pengguna Twitter sampai saat ini 

terhitung sangat banyak yakni mencapai lebih dari 500 juta pengguna/akun di 

seluruh dunia (www.statisticbrain.com). 



 

Gambar 1.1 Tabel Top 20 Countries in terms of Twitter accounts 
Sumber: www.semiocast.com 
 
Jejaring sosial bernama Twitter ini sering sekali digunakan untuk 

kepentingan propaganda. Propaganda sendiri adalah rangkaian pesan yang 

bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau 

sekelompok orang. Salah satu contoh propaganda yang sering dilakukan di sosial 

media adalah propaganda politik. Propaganda politik melalui sosial media 

termasuk Twitter ini sudah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Barrack 

Obama dan juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Sebelum menjabat sebagai 

Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama menggunakan berbagai macam 

jejaring sosial termasuk juga Twitter untuk kampanye pemilihan presiden pada 

tahun 2008 lalu. Kampanye Barrack Obama melalui media sosial ini memiliki 

pengaruh besar dalam terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika 

Serikat yang ke-44. Selain Barrack Obama, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo 



yang biasa dipanggil Jokowi ini pun menggunakan Twitter sebagai alat 

propaganda politiknya. Eksistensi Jokowi di twitter ini pun menghasilkan suatu 

efek yang dinamakan “Jokowi Effect”. “Jokowi Effect” ini mulai menyebar luas 

di masyarakat semenjak peristiwa kalahnya beberapa calon kepala daerah usungan 

PDIP. Publik merasa bahwa dukungan Jokowi terhadap seorang tokoh dapat 

mempengaruhi popularitas tokoh tersebut. 

(http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/09/19/mtdgoc-jokowi-

effect-memang-fakta-bukan-fiksi) 

Selain Barrack Obama dan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, 

Susilo Bambang Yudhoyono, juga merambah dunia maya dengan membuat akun 

Twitter-nya yang didirikan pada bulan April 2013 lalu. Akun twitter yang 

bernama @SBYudhoyono ini memiliki jumlah followers sekitar 4.000.000 

followers. Jumlah ini terbilang besar mengingat bahwa akun presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono atau sering disebut SBY ini baru diluncurkan selama 7 

bulan (hingga November 2013). Akun Twitter milik presiden SBY ini dikelola 

setiap harinya oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Jika ada tweet 

langsung dari presiden SBY, maka diakhir kalimat tweet-nya akan ditandai 

dengan tulisan “*SBY*”. Presiden SBY mengungkapkan bahwa pembuatan akun 

twitternya ditujukan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakatnya. 

Hampir setiap hari akun twitter Presiden SBY memperbarui tweet nya. 

Setiap tweet yang dikirimkan oleh seseorang dapat mempengaruhi 

pembentukan citra. Citra itu sendiri menurut Bill Canton adalah kesan, perasaan, 

gambaran diri public terhadap perusahaan; kesan yang sengaja diciptakan agar 



bernilai positif (Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto, 2003: 112). Proses 

pembentukan citra ditujukan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, 

dan tindakan atau perilaku public agar menjadi lebih positif atau mendukung 

kepada organisasi.  

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, jumlah 

pengguna jejaring sosial 64% nya adalah remaja. Menurutnya, media social 

membawa pengaruh di bidang politik ekonomi dan budaya. Tifatul Sembiring 

berpendapat bahwa jaman sekarang publik dapat mengontrol pemerintah lewat 

media sosial jika dahulu publik mengontrol pemerintah lewat Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

(http://www.jurnas.com/news/34328/Remaja,_64_Persen_Pengguna_Jejaring_Sos

ial_/2/Sosial_Budaya/Saintek) 

Dengan jumlah remaja yang mendominasi penggunaan Twitter, maka 

pembentukan citra yang dibangun oleh Presiden SBY melalui akun Twitter nya 

dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, motif dan sikap para remaja yang melihat 

tweet dari Presiden SBY ini terutama bagi para mahasiswa yang berada di usia 

remaja. Mahasiswa yang biasa disebut sebagai golongan intelektual muda, 

memiliki bakat dan potensi untuk membangun bangsa Indonesia.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Berbagai macam pendapat bersifat pro maupun kontra muncul dari publik 

dengan diluncurkannya akun Twitter pribadi milik Presiden SBY. Pemberitaan 



tentang akun twitter Presiden SBY ini juga marak beredar di media massa 

walaupun pemberitaan yang mendominasi di media massa adalah bersifat kontra. 

Menurut Dandi Supriadi, Pengamat Media Sosial Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Padjadjaran, menilai bahwa sejauh ini SBY belum 

menggunakan seluruh akun media sosialnya sebagai alat berpolitik. Dalam artian, 

tweet di akun media sosial Presiden sama sekali tidak memberikan edukasi politik 

terkait kebijakan Pemerintah. Ia berpendapat bahwa SBY cenderung 

menggunakan akun media sosialnya sebagai alat pencitraan agar lebih dekat 

dengan rakyat dan menunjukkan kepekaannya dengan berbagai masalah sosial. Ia 

juga menyarankan agar seharusnya pengelolaan internet dan media sosial milik 

presiden SBY lebih professional lagi dimana isi tweet-nya bukan lagi SBY pribadi 

seperti pengalaman memancing dan menimang cucu. 

Selain itu, kelahiran akun twitter milik Presiden SBY ini diduga 

merupakan pencitraan milik Presiden SBY dan juga partai Demokrat yang 

popularitasnya sedang merosot tajam karena masalah korupsi yang sedang beredar 

di masyarakat. Presiden SBY diduga sedang berusaha memaksimalkan berbagai 

sarana yang ada demi membangun kembali tingkat kepercayaan public terhadap 

sosok personal dan kiprah partainya dengan menegaskan bahwa presiden adalah 

sosok yang peduli dengan masalah-masalah yang menyedot perhatian masyarakat 

luas dengan mengomentari berbagai masalah terkini yang terjadi di tanah air. 

(http://www.koran-sindo.com/node/309219). 

Kemunculan akun twitter pribadi milik Presiden SBY ini menimbulkan 

berbagai macam persepsi, kognisi, motif dan sikap atas pembuatannya di mata 



public, terutama kelompok pengguna jejaring sosial berusia remaja yang 

mendominasi penggunaan jejaring sosial.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang dihadapi, yaitu:  

Apakah citra presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibentuk dari 

akun Twitter @SBYudhoyono menurut mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2010 yang menjadi follower akun 

Twitter-nya? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan 

masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui citra presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

yang dibentuk dari akun Twitter @SBYudhoyono menurut mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Pelita Harapan angkatan 2010 yang menjadi follower 

akun Twitter-nya. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian  

Peneliti sangat mengharapkan melalui penelitian yang dilakukan, tidak 

hanya berguna bagi peneliti, namun juga dapat berguna bagi pihak lain. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini antara lain: 



1. Kegunaan Akademis 

Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap penelitian mengenai pembentukan citra melalui 

sosial media.  

2. Kegunaan bagi praktis 

 Penelitian ini dilakukan untuk melihat pembentukan citra publik figur 

melalui Twitter.  

3. Kegunaan bagi sosial 

Peneliti ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang informasi 

apa yang dicantumkan ke dalam social media dan apa yang coba 

diproyeksikan tiap individu dari akun social media milik pribadi 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I berisi tentang latar belakang tentang sejarah singkat Internet dan 

social media, identifikasi masalah mengapa peneliti ingin meneliti tentang topik 

apakah citra presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibentuk dari akun 

Twitter @SBYudhoyono menurut mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pelita 

Harapan angkatan 2010 yang menjadi follower akun Twitter-nya, tujuan 

penelitian, dan kegunaan penelitian bagi berbagai pihak. 

 

BAB II: Objek Penelitian 



 Bab II berisi tentang ruang lingkup bahasan sesuai dengan permasalahan 

yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bagian awal dalam bab ini, 

peneliti akan membahas tentang situs jejaring Twitter. Kemudian peneliti akan 

membahas tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akun Twitter 

@SBYudhoyono. Selanjutnya bab ini diakhiri dengan pembahasan mengenai 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan angkatan 2010. 

 

BAB III : Tinjauan Pustaka 

Bab III berisi tentang konsep dan teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian ini. Konsep tersebut adalah konsep komunikasi, komunikasi massa, 

kepemimpinan, dan citra. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Komunikasi Dua Tahap dan Pengaruh Antarpribadi. Dalam bab ini, peneliti juga 

akan melampirkan kerangka berpikir teoritis untuk memberikan gambaran pola 

berpikir terhadap permasalahan yang diteliti. 

 

BAB IV: Metodologi Penelitian 

 Bab IV ini menjelaskan sistematika penelitian yang dilakukan Peneliti. 

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana citra presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono yang dibentuk dari akun Twitter @SBYudhoyono menurut 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan angkatan 2010 yang 

menjadi follower akun Twitter-nya, maka Peneliti berhipotesa bahwa mahasiswa 

Ilmu Komunikasi angkatan 2010 yang menduduki usia remaja aktif dalam media 

sosialnya. Selain itu, sesuai dengan fakultas yang ditekuni yaitu Fakultas Ilmu 



Sosial dan Politik dengan konsentrasi jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UPH angkatan 2010 ini diharapkan lebih memahami tentang isu-isu 

social dan politik yang beredar di masyarakat. Untuk menjawab rumusan masalah 

yang dikemukakan, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

kuesioner yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini. 

 

BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab V menjelaskan hasil dan pembahasan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dikemukakan oleh Peneliti. Hasil yang telah dijabarkan 

kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah dibahas pada bagian 

Tinjauan Pustaka.  

 

BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

Bab VI membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang 

dilakukan serta saran dari hasil kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan 

kegunaan penelitian. 

 

 

 




