
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kemajuan teknologi dan perubahan era, secara tidak langsung telah merubah 

gaya hidup seseorang. Gaya hidup seseorang dalam melakukan pemilihan dan 

pembelian terhadap suatu barang pun juga mengalami perubahan. Dalam memilih 

suatu produk atau jasa sekarang ini tidak memerlukan lagi adanya proses yang 

panjang (Silih 2012, 20). Hal ini juga dikaitkan dengan perkembangan teknologi, 

khususnya teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi teknologi komunikasi. 

Perpaduan keduanya semakin berkembang cepat dengan adanya media internet. (Euis 

Marlina, 2008). 

  Pengertian internet sendiri menurut Allan (2005, 12) internet adalah 

sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki 

kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang 

disebut IP (Internet Protocol) dan TCP (Transmission Control Protocol). Protokol 

adalah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana komouter saling bertukar infomasi. 

Sedangkan menurut pakar internet asal Indonesia, Onno W. Purbo menjelaskan 

bahwa internet dengan berbagai aplikasi seperti Web, VolP, E-mail, pada dasarnya 

merupakan media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi 

(Prihatna, 2005,07).  

  Internet memungkinkan penggunanya untuk mencari beragam informasi baik 

dalam bentuk teks, audio, grafik dan video. Internet menyediakan fasilitas browsing, 

surat elektronik, atau kegiatan mencari data atau informasi di internet, dan juga 



fasilitas chatting atau berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Straubhaar 

(2011,20), mengatakan internet memiliki beragam konten. 

  Kemudahan dalam menggunakan internet mendorong orang dalam 

menggunakannya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna internet, menurut 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dimana pada tahun 2012 

pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta pengguna, hal ini sebanding dengan 

24,23 persen dari populasi Negara ini. Pada tahun 2013 diperkirakan pengguna 

internet naik hingga 30 persen mencapai angka 82 juta orang dan akan terus 

bertambah setiap tahunnya bahkan dapat mencapai 50 persen pada tahun 2015. 

(tekno.kompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013). 

  Dalam dua tahun perkembangan Instagram jelas terlihat bahwa instagram 

telah menjadi salah satu media sosial dengan tingkat popularitas tertinggi. Menurut 

situs resmi instagram, aplikasi ini telah menembus 100 juta pengguna di seluruh dunia 

setiap bulannya. Bahkan 3 dari 5 pengguna instagram paling popular berasal dari 

Indonesia. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sementara pengguna 

instagram dari Indonesia menempati posisi yang cukup tinggi. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah usaha untuk menetapkan adanya batasan masalah 

dari penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah dibuat dengan tujuan agar kita 

dapat mengetahui faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah 

penelitian (Husaini Usman, 1996, 23). 

Melihat tingginya antusias masyarakat dalam menggunakan internet, sejumlah 

orang memanfaatkan keadaan ini untuk berbisnis. Ini seakan terjadi mengikuti 

perkembangan perilaku manusia dalam mencari kemudahaan dalam hal 



berkomunikasi. Penggunaan instagram yang sangat tinggi jelas dimanfaatkan dalam 

peluang bisnis pula dan bermunculan online shopping  melalui media  

sosial instagram. Minat belanja disini pun meningkat seiring penggunaan 

insternet di Indonesia. Retail Service Nielsen menyebutkan ritel e-commerce 

mencapai 50 persen.  

Dengan semakin meningkatnya online shop melalui media sosial instagram 

membuat para pedagang melakukan strategi yang berbeda-beda dalam penjualan. 

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana para penjual dan pembeli ini melakukan 

komunikasi dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menjalin 

kepercayan terhadap kedua belah pihak, dan menjadi trusted seller. 

    

I.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana cara berkomunikasi, sehubungan dengan terihat banyaknya 

komen-komen dari para pembeli yang dapat membingungkan penjual, dan 

komunikasi yang di lontarkan cukup singkat oleh para pembeli, bagaiman penjual 

menanggapi dan memilah untuk meresponnya. Komunikasi seperti apa yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam berbelanja di online shopping di media 

sosial instagram dalam tahapan membeli barang. 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. 

Tujuan penelitian terdiri atas dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum harus berhubungan dengan konsep-konsep yang lebih bersifat umum 

sedangkan tujuan khusus harus berhubungan dengan konsep-konsep yang lebih 



spesifik dibanding dengan yang digunakan dalam perumusan masalah (Husaini 

Usman, 1996, 29). 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perilaku serta pola komunikasi antara penjual dan pembeli di online 

shopping melalui media instagram dalam keputusan membeli barang 

 

I.5 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan Akademis : 

a. Untuk memperdalam wawasan mahasiswa yang mempelajari Public 

Relations, terutama dalam kegiatan membangun image. 

b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian 

mengenai strategi pencitraan. 

Kegunaan Praktis : 

a. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi intitusi yang bersangkutan dalam 

memperbaiki kekurangan yang berhubungan dengan image serta citra produk 

di masyarakat. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1. Pendahuluan :  

 Dalam bab ini, peneliti menguraikan dan menjelaskan latar belakang 

permasalahan yang akan di teliti, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

 

 

 



Bab II Objek Penelitian :  

 Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan objek dari masalah yang akan diteliti 

untuk membantu pembaca memahami objek yang akan di teliti oleh peneliti. 

 

Bab III Tinjauan Pustaka :  

 Dalam bab ini, peneliti menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang di 

gunakan dalam mendukung penelitian berdasarkan tinjauan pustaka Ilmu 

Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Citra dan Brand Nations. 

 

Bab IV Metodologi Penelitian :  

 Dalam bab ini, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan, 

sumber data, teknik pengumpulan data, rencana analisis data, keabsahan data, dan unit 

analisis. 

 

Bab V Hasil dan Pembahasan :  

 Dalam bab ini, peneliti memaparkan hasil yang di peroleh dari penelitian dan 

membahas hasil penelitian itu menggunakan konsep, dan teori. 

 

Bab VI Kesimpulan dan Saran : 

 Dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan pembahasan 

sebelumnya. Peneliti juga bisa memberikan saran-saran yang dapat di gunakan 

sebagai masukan untuk institusi yang bersangkutan. 

 

 

	  




