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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media Sosial mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dari 

munculya Friendster pada tahun 2002, Facebook yang berkembang pada tahun 

2004, Twitter pun muncul pada tahun 2006, diikuti oleh Instagram, Path, Pinterest 

dan masih banyak media sosial lainnya. Begitu juga dengan perkembangan iklan, 

banyak perusahaan yang beralih dari iklan dengan menggunakan media tradisional 

(seperti print media) menjadi iklan di media digital. Menurut James Cridland, 

dengan penetrasi 34%, kini pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta 

pengguna media sosial aktif. Indonesia merupakan salah satu negara teraktif di 

media sosial. Perkembangan pesat pada mobile advertising (techinasia.com, 

2016). Pemasaran dengan media sosial memungkinkan untuk menciptakan Word 

of Mouth (WOM), dimana hal tersebut bisa meningkatkan brand awareness dan 

meningkatkan penjualan (Godes & Mayzlin, 2009; Kumar & Mircadani, 2012). 

Dimana semakin banyak orang yang lebih sering memperhatikan gadget 

mereka dibandingkan televisi, koran, majalah dan media tradisional lainnya. Hal 

ini dapat dilihat juga dari jumlah pengguna sosial media yang semakin meningkat. 

Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan PusKaKom 

UI (Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia) di akhir tahun 2016, 

pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang, dengan jumlah akses 

tertinggi ada pada mobile phone. Menurut komunikasi.us, pengguna Facebook 
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yang ada di Indonesia adalah 70 juta orang dan Twitter 20 juta orang dengan 

penetrasi masyarakat yang ada di Indonesia ada 300 juta penduduk pada tahun 

2015. 

Tidak hanya media sosial yang berkembang beberapa tahun belakangan 

ini, akan tetapi transportasi online juga berkembang di Jakarta. Sehingga 

banyaknya persaingan yang terjadi untuk membuat sebuah brand dapat bertahan 

ditengah persaingan yang ada. Banyak hal yang dilakukan oleh tiga (3) 

transportasi online terbesar dan terkenal di Jakarta yaitu Uber, Grab dan Gojek. 

Masing – masing dari brand ini memiliki media sosial di Facebook dan Instagram. 

Facebook Grab memiliki jumlah followers 3.990391 dan Instagram Grab memiliki 

followers 177.693. Facebook Uber memiliki followers 14.336.574 dan Instagram 

Uber memiliki followers 97.740. Facebook Gojek memiliki followers 655,708 dan 

Uber memiliki followers 322,032. Rata-rata dari jumlah likes Grab di Facebook 

adalah 309,5 dan rata – rata likes pada Instagram 581. Sementara, rata-rata jumlah 

likes Uber pada Facebook adalah 19,140 dan rata-rata likes pada Instagram adalah 

441. Di sisi lain, rata-rata likes Gojek di Facebook adalah 10.035 dan di Instagram adalah 

1.663,3. Jika lihat dari data ini dapat dikatakan jumlah followers yang dimiliki dari 

masing – masing transportasi online tidak seimbang dengan jumlah likes dan likes yang 

sedikit adalah konten iklan yang hanya menunjukkan gambar saja dengan konten 

promosi. 

Saat ini, sosial media menjadi sarana bagi pengguna untuk 

mengungkapkan respon mereka mengenai suatu hal atau kondisi diri mereka 

(seperti : marah, baik, kecewa, sedih, bingung dan lain sebagainya). Facebook dan 

Twitter dikenal sebagai “one-click social plugins”, dimana pengguna dapat 
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mengungkapkan respon mereka dengan menekan tombol (like, love, share dan 

retweet) dimana hal ini dapat mencerminkan apa saja yang pengguna minati atau 

menyampaikan perilaku mereka terhadap konten yang beragam (Swani, Milne & 

Brown, 2013). 

Menurut Techinasia, sejak tahun 2015 transportaasi online mulai 

bermunculan dan di tahun 2016 transportasi online berkembang begitu pesat 

sehingga semakin banyak transportasi – transportasi online yang bermunculan. Namun 

sayangnya tidak semua layanan transportasi online dapat bertahan sampai sekarang.  

Hanya ada 3 layanan tranportasi online yang semakin mengepakkan sayapnya di bisnis 

ini yaitu Gojek, Grab dan Uber. Ketiga layanan transportasi online ini terus menerus 

mengembangkan layanan mereka, tidak hanya untuk mengantarkan pelanggan dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Tapi juga berkembang untuk membelikan tiket, membuat 

layanan nebeng bersama atau berangkat ke suatu tempat dengan tidak seorang diri tapi 

juga beberapa orang dan lain sebagainya. Beragam media publikasi yang transportasi 

online lakukan. Tidak hanya menggunakan billboard, pemasangan iklan di koran, online 

banner, bahkan media sosial.  

Banyak profesional mendapatkan bahwa mengukur efektiftas pada iklan di 

media sosial karena untuk mengecek siapa saja yang telah berkunjung itu cukup 

sulit. Bagaimanapun juga, program jangka panjangnya dengan memasang iklan di 

media sosial adalah untuk meningkatkan keuntungan dan hal ini dapat diukur 

dengan melihat interaksi yang tejadi pada iklan tersebut (contoh jumlah dari 

“Likes” atau “Shares”) dengan melihat persepsi dari pengguna sosial media untuk 

menilai persepsi terhadap iklan (Burg, 2013). Hal lain yang dinilai sebuah iklan di 

sebuah media sosial efektif adalah iklan tersebut haruslah membuat pengguna 
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melakukan suatu hal (seperti : mendukung dengan mengungkapkannya kepada 

publik). Respon positif dari pengguna adalah dengan menyebarkan pesan dari 

iklan tersebut kepada media sosialnya, turut berkontribusi dalam meningkatkan 

awareness kepada masyarakat, hal ini diungkapkan pada laporan penelitian 

(Gustin, 2012; Lipsman, Aquino, & Kemp, 2012). Iklan dapat meningkatkan 

persepsi dan positif pada pengguna media sosial dimana dapat meningkatkan efek 

Word of Mouth (WOM) serta dapat meningkatkan penjualan dalam melakukan 

campaign di media sosial. 

Pada penelitian kali ini, peneliti bermaksud untuk meneliti, apakah ada 

pengaruh dari kualitas pada suatu iklan terhadapan respon positif dari para 

pengguna media sosial dan apakah perilaku positif dari pengguna media sosial 

terhadap iklan berpengaruh pada positive user behavior. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah behavioral intention untuk 

mendapatkan positive user behaviour untuk sebuah iklan pada media sosial dan 

mengajukan sebuah model konseptual dari respon positif dari sebuah iklan yang 

ada pada media sosial. Konseptual model dibangun dari TRA (Theory Reasoned 

of Action), teori pengaruh sosial atau social influfence theory dan persuasion 

theory. Peneliti ingin melihat viral behavioral intention  terhadap iklan pada 

media sosial dan pengaruhnya, hal ini dapat dilihat dari attitude, subjective norm, 

perceived herd behavior, privacy concerns, empati dan purchase intention. 

Penelitian ini nantinya juga akan berguna untuk perusahaan – perusahaan yang 

memasang iklan di media sosial untuk melihat Return of Investment (ROI) di tiap 

iklan yang dilakukan oleh perusahaan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif iklan 

dengan konsep yang kreatif di Facebook terhadap keinginan pengguna untuk 

membeli barang atau jasa yang mereka lihat di Facebook. Oleh karena itu, 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah attitude toward empathy expression berpengaruh positif terhadap 

intention to express empathy? 

2. Apakah intention to express empathy berpengaruh positif terhadap 

purchase intention? 

3. Apakah emotional Appeal berpengaruh positif terhadap attitude toward 

empathy expression? 

4. Apakah informativeness berpengaruh positif pada attitude toward 

empathy expression? 

5. Apakah advertising creativity berpengaruh positif terhadap attitude 

toward empathy expression? 

6. Apakah perceived herd behaviour berpengaruh positif terhadap intention 

to express empathy? 

7. Apakah Subjective norm dengan berfokus pada mengekspresikan empati 

berpengaruh positif terhadap intention to express empathy? 

8. Apakah Perceived herd behaviour berpengaruh positif terhadap subjective 

norm yang memiliki empati? 
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9. Apakah Privacy concern berpengaruh negatif terhadap perilaku untuk 

mengekspresikan empati?          

                                                                                                

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut tujuan 

penelitian dari penelitian ini : 

1. Untuk melihat perilaku (attitude) mengekspresikan empati berpengaruh 

positif  terhadap intention to express empathy 

2. Untuk melihat Intention to express empathy berpengaruh positif terhadap 

purchase intention. 

3. Untuk melihat Emotional Appeal berpengaruh positif terhadap attitude 

toward empathy expression. 

4. Untuk melihat Informativeness berpengaruh positif pada attitude toward 

empathy expression. 

5. Untuk melihat Advertising creativity berpengaruh positf terhadap attitude 

toward empathy expression. 

6. Untuk melihat perceived herd behaviour berpengaruh positif terhadap 

intention to express empathy. 

7. Untuk melihat Subjective norm dengan berfokus pada mengekspresikan 

empati berpengaruh positif terhadap intention to express empathy. 

8. Untuk melihat Perceived herd behaviour berpengaruh positif terhadap 

subjective norm yang memiliki empati. 
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9. Untuk melihat Privacy concern berpengaruh negatif terhadap perilaku 

untuk mengekspresikan empati.             

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, 

baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu : 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi kepada perusahaan yang ingin memasang iklan pada media sosial 

terutama Facebook. Unsur apa saja yang penting, yang dilihat oleh pengguna dan 

bagaimana perilaku pengguna Facebook yang tentunya sesuai dengan target dari 

perusahaan agar dapat mempengaruhi pengguna media sosial untuk dapat 

membeli barang atau jasa dari perusahaan yang beriklan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi kepada agency iklan dalam membuat konsep iklan bagi sebuah 

perusahaan. Unsur – unsur apa saja yang harus ada pada sebuah iklan agar iklan 

tersebut diminati oleh pengguna Facebook sehingga pengguna berkenan untuk 

menekan tombol Likes atau Share. 
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1.5 Pembatasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, serta 

mengurangi bias akibat luasnya bidang penelitian, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki akun 

Facebook dan pernah berpengalaman atau melihat iklan – iklan yang ada 

pada Twitter dalam tiga bulan terakhir. 

2. Iklan yang akan diteliti adalah iklan yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




