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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang  

Perkembangan teknologi saat ini telah merubah pola kehidupan 

masyarakat, khususnya dalam pola komunikasi. Lievrouw dan Livingstone (2006 

: 4) mengemukakan bahwa :  

“the technologies influences communication practices, which in turn shape 
social arrangements and institutions”.  

 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa teknologi telah 

mempengaruhi cara masyarakat dalam berkomunikasi serta membuat hubungan 

antar individu maupun kelompok lebih mudah dilakukan. Dengan kata lain 

teknologi telah membentuk cara masyarakat atau institusi tertentu dalam 

berinteraksi.  

Pola komunikasi merupakan suatu gambaran yang sederhana dari proses 

komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi 

dengan komponen lainnya (Soejanto, 2005 : 27). Jika sebelumnya, masyarakat 

melakukan komunikasi dengan hanya bertatap muka atau secara langsung, namun 

dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat juga menggunakan 

komunikasi massa dalam menyampaikan pesan. Komunikasi massa merupakan 

jenis komunikasi yang menggunakan media massa (televisi, koran, radio, dan 

lainnya) untuk pesan-pesan yang disampaikan (Wiryanto, 2008 : 69). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, media massa dikategorikan 

menjadi media massa tradisional dan media baru (Trenholm, 2007 : 298). Media 
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tradisional menyampaikan informasi melalui televisi, koran, majalah dan radio 

sedangkan media baru memanfaatkan media internet sebagai sumber 

informasinya.  

Vivian (2008 : 262-264) menyebutkan bahwa keberadaan media baru 

seperti internet bisa melampaui pola penyebaran pesan media tradisional. Sifat 

internet yang bisa berinteraksi mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi 

dan yang terpenting bisa dilakukan secara real time. 

Di dalam media internet terdapat situs-situs web berita dan sosial media 

yang berisikan gambar, video serta informasi untuk masyarakat. Sosial media 

yang sering digunakan oleh masyarakat antara lain seperti youtube, instagram, 

twitter dan facebook (Dema, 2015). 

Internet bukan hal asing lagi untuk kalangan masyarakat, karena internet 

sudah  merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. Menurut Federal 

Networking Council (FNC) Internet merupakan sistem informasi secara global, 

yang mana secara logis dihubungkan dengan satu alamat yang unik dan didasari 

pada internet protocol (IP). Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP) atau IP lain yang kompatibel dan memudahkan publik dan individu 

melakukan akses komunikasi tingkat tinggi serta berkaitan dengan infrastruktur 

(www.cs.colombia.edu).  

Banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh media baru, membuat media ini 

telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, masyarakat 

lebih terlibat dalam mengemukakan pendapat mereka karena adanya internet. 

Dalam bidang pendidikan, akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas dan 
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mencari materi pembelajaran seperti e-book. Dalam bidang pemasaran, internet 

juga sangat membantu sebagai sarana promosi langsung, untuk mempermudah 

dalam kelancaran promosi agar dapat diakses oleh calon pembeli maupun 

pengguna jasa di mana pun mereka berada. Jadi, untuk dapat bersaing dalam 

segala aspek berkehidupan masyarakat sekarang, akan lebih mudah jika 

memanfaatkan media internet. 

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang membuat jumlah pengguna 

internet terus meningkat tiap tahunnya. Menurut Internet World Stats hingga 

pertengahan tahun 2016, jumlah pengguna internet di Asia mencapai 49,6%. Asia 

merupakan pengguna internet terbesar di bandingkan negara-negara lain. Asia 

menduduki posisi pertama dari tahun ke tahun, kenaikan pengguna internet di 

Asia konsisten dalam kurun 7 tahun terakhir. Internet World Stats juga 

menjelaskan Indonesia menduduki peringkat ke 4 sebagai, pengguna internet 

terbesar di asia, setelah China, India dan Jepang. 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Peningkata Pengguna Internet di Dunia  
Sumber : Statista – www.statista.com 
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Gambar 1.2 Grafik Peningkata Pengguna Internet di Dunia  
Sumber : Internet World Stats – www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

Di Indonesia jumlah pengguna internet semakin bertambah tiap tahunnya. 

Menurut data yang dirilih oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia), jumlah pengguna internet pada tahun 2014 ialah sebesar 88,2 juta 

pengguna. Angka tersebut naik dari 71,2 juta pengguna atau 6% dari tahun 

sebelumnya, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 100 juta pengguna.  

 

Gambar 1.3 Grafik Peningkata Pengguna Internet di Indonesia 
Sumber : BCG Report The Internet’s New Billion 
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Jumlah situs web terus bertambah tiap tahunnya. Saat ini jumlahnya telah 

mencapai lebih dari jutaan, isinya memuat bermacam-macam data, grafik, suara, 

video maupun artikel (Dominick & Sherman & Messere, 2000 : 43). Tentu saja, 

situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Informasi – informasi tersebut bermanfaat untuk penelitiaan, kegiatan 

pembelajaran maupun kegiatan sehari-hari lainnya. Terdapat banyak keuntungan 

dan nilai postif dari penggunaan internet. Internet sebagai media komunikasi, 

media pertukaran, media mencari informasi, kemudahan bertransaksi dan 

berbisnis dalam bidang perdagangan (Widiartanto, 2016). Dengan demikian 

masyarakat dapat mengakses segala informasi dengan mudah.  

 

I.2. Identifikasi  Masalah 

Karakteristik media baru yang interaktif telah banyak dimanfaatkan oleh 

perusahaan-perusahaan dalam mempromosikan barang dan jasa yang mereka jual. 

PT United Adventures adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pariwisata, saat ini PT United Adventures mengolah suatu tempat wisata di Pulau 

Seribu, yang dikenal dengan nama Pulau Macan. 

 Kepulauan Seribu terdiri dari 36 pulau, masing-masing pulaunya memiliki 

ciri khas dan keindahan tersendiri. Kepulauan seribu merupakan salah satu tujuan 

wisata bagi para warga Jakarta ketika mereka ingin berlibur tetapi hanya memiliki 

waktu yang singkat. Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti 

snorkeling, diving, bermain canoe, jetski, serta kegiatan lainnya. 
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Pulau Macan merupakan salah satu pulau yang ada di Kepulauan Seribu. 

Pulau yang dimiliki oleh Andi Warsita ini mulai banyak dikunjungi oleh para 

wisatawan lokal maupun mancanegara semenjak dua tahun terakhir (Adianti, 

2016). Pengunjung yang datang dibatasi jumlahnya, hal tersebut dikarenakan 

hotel yang ada di Pulau Macan hanya ada satu, dengan kapasitas maksimal 48 

orang pengunjung dan tidak disediakan homestay atau rumah tinggal. Hotel yang 

terdapat di pulau Macan memiliki nama sama seperti pulau tersebut yaitu Tiger 

Island Village and Eco Resort, pengunjung dapat dimanjakan dengan kamar hotel 

yang langsung menghadap ke arah pantai serta tema penginapan yang unik yaitu, 

eco resort. Keindahan pasir putih yang bersih dan air yang tenang membuat 

pengunjung dapat bersantai dan menenangkan pikirannya dari kebisingan kota. 

Harga yang harus dikeluarkan oleh para pengunjung per orangnya minimal satu 

juta lima ratus ribu rupiah untuk dewasa per malamnya. (Rianton, 2015). 

Menurut seorang travel blogger, Hetty (2016), banyak pulau di Kepulauan 

Seribu yang memiliki keindahan serupa dengan Pulau Macan, namun 

pemanfaatan media internet dalam mempromosikan pulau mereka sangatlah 

minim. Menurut seorang karyawan di bagian operasional Pulau Macan, Junior 

Sahesa (2016), Pulau Macan dikelola oleh warga keturunan Amerika, Rodrick. 

Fasilitas hotel, kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal di Pulau Macan 

Village & Eco Resort sangat terjaga, begitu juga promosi yang mereka berikan. 

Jika calon pengunjung ingin mencari informasi di Youtube tentang Pulau Macan, 

mereka akan menemukan sebuah video dari situs resmi mereka dalam 
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mempromosikan hotel dan pulaunya, sehingga semakin lama setiap tahunnya 

jumlah pengunjung yang datang makin bertambah.  

Para pelancong menggunakan media internet untuk mencari rekomendasi 

tempat liburan melalui situ-situs pariwisata yang saling terkait antara satu dengan 

lainnya, serta mereka juga bisa melihat review atau testimoni dari para pelancong 

sebelumnya yang sudah pernah berkunjung ke tempat wisata tersebut. Oleh 

karena itu, mereka mendapatkan sedikit referensi maupun gambaran mengenai 

tempat yang akan mereka kunjungi. Melalui media internet pula para calon 

wisatawan dapat langsung melihat, foto, video, testimoni dan informasi tambahan 

lainnya mengenai tempat wisata yang akan mereka tuju. 

Sebagai tempat pariwisata yang tidak hanya satu di pulau seribu bahkan di 

di Indonesia, PT United Adventures berupaya membuat dan mengoptimalkan 

usahanya dalam pemasaran Pulau Macan di dunia pariwisata. PT United 

Adventures  mengutamakan  media internet daripada media komersil dalam 

mempromosikan Pulau Macan. Dengan menggunakan beberapa macam media 

sosial. 

Pulau Macan Village and Eco Resort tentu membutuhkan strategi dalam 

penggunaan media internet yang tepat, terutama pada konten media online seperti 

website, facebook dan instagram agar image yang positif dapat terbentuk sesuai 

dengan harapan perusahaan dan  menarik perhatian khalayak. 

I.3. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 
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Bagaimana strategi promosi Pulau Macan melalui media online oleh 

PT United Adventures?  

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi promosi 

Pulau Macan melalui media online yang dilakukan oleh PT United Adventures 

dalam menarik pengunjung.  

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar memberi manfaat yang berguna bagi 

beberapa pihak, berikut adalah manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada pembaca, terutama dalam bidang ilmu komunikasi. Penulis juga 

berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian 

berikutnya. 

 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini  diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain 

yang menggunakan media baru, khususnya internet dalam melakukan 

promosinya, tentunya dengan strategi-strategi tertentu. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Pulau Macan 

untuk perencanaan promosinya ke depannya 
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I.6.  Sistematika Penulisan 

 

   BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab I berisikan tentang uraian latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,  

dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

 

BAB II   OBJEK PENELITIAN  

Dalam bab II berisikan tentang subjek penelitian objek. 

Uraian secara umum dan mendalam tentang penelitian, 

sasaran dan lokasi penelitian berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.  

 

BAB III   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab III mengenai teori-teori komunikasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, 

penjabaran akan dimulai dari komunikasi baik dari segi 

definisi, tujuan dan proses, kemudian media, yang secara 

spesifik membahas mengenai media online. Strategi 

promosi dan strategi pemasaran. 
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BAB IV    METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab IV berisikan tentang desain penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data. Metode yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode studi kasus dan observasi partisipan, jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan Key 

Informan dan Informan, teknik keabsahan data, teknik 

analisis data serta waktu dan lokasi penelitian data. 

 

BAB V  ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab V akan dibahas mengenai hasil penelitian yang 

telah didapatkan melalui data yang diperoleh. Hasil in-

depth interview dan observasi non-partisipan yang telah 

dilakukan akan dibahas dalam pembahasan penelitian dan 

pembahasan, dengan menggunakan asumsi teori Uses and 

Gratifications 

 

BAB VI   KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab VI berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan. Saran yang menyatakan masukan ilmiah 

positif tentang masalah yang diteliti dan menjadi acuan 
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bagi penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang penulis gunakan untuk melengkapi 

pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan 

penelitian. 

 

LAMPIRAN 

Berisikan data-data pendukung untuk penelitian yang 

penulis lakukan. 




