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  BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Kemudahan akses internet yang di dapat oleh masyarakat saat ini menjadi 

salah satu alat bantu dalam mendapatkan informasi. Susan B. Barnes (2003) dalam 

bukunya menyatakan bahwa jaringan komputer mempercepat orang untuk 

menyampaikan pesan ke seluruh dunia, yang berarti memperlebar jangkauan dari 

komunikasi antar manusia. Internet saat ini membantu para penggunanya 

mendapatkan informasi secara real time. Seperti contohnya pada saat terjadinya 

gempa bumi di Donggala, Indonesia pada tanggal 28 September 2018. Masyarakat 

luar negeri dapat mengetahui kejadian ini secara detail dengan bantuan media berita 

online internasional seperti BBC News yang menuliskan mengenai gempa bumi di 

Donggala. 

Indonesia mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan dalam 

jumlah pengguna internet. Menurut website Rappler.com yang ditulis oleh Han 

Nguyen, ia mengutip Simon Kemp tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia adalah 

negara dengan peningkatan tercepat dalam jumlah pengguna Internet bila 

dibandingkan dengan tahun 2016. Indonesia hampir 3 kali melebihi pertumbuhan 

rata-rata secara global sebanyak 51% per tahunnya. Wajar adanya peningkatan 

dalam pengguna internet, kemudahan mengakses dan kegunaan dari internet yang 

menimbulkan adanya peningkatan ini. 

Dengan bantuan internet berkembanglah media baru. Kemudahan yang di 

dapat oleh masyarakat pun semakin beragam dengan adanya media baru ini.  Media 
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baru dapat dikatakan dengan media digital. Media ini menyatukan data, teks, suara, 

dan gambar yang di simpan dalam bentuk digital dan makin bertambah 

distribusinya seperti melalui jaringan broadband fibre-optic cable, satelit, sistem 

transmisi mikro. (Flew, 2005) 

Salah satu bentuk dari media baru adalah media sosial. Menurut kamus 

Cambridge media sosial ialah sebuah web dan program komputer yang memberikan 

akses kepada orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi di dalam 

internet menggunakan komputer atau pun telepon genggam. Dilihat dari data yang 

dibuat oleh We Are Social dan juga Hootsuite, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh 

masyarakat Indonesia untuk menggunakan sosial media ialah 3 jam 26 menit dalam 

sehari. Indonesia berada di peringkat ke 4 terbanyak menghabiskan waktu di sosial 

media setelah Filipina, Brazil dan Colombia. Hal ini dapat menimbulkan pengertian 

bahwa saat ini sosial media dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang efektif 

jika dilihat dari durasi masyarakat membuka sosial media.  
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Gambar 1.1 Waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia dengan media. 

Sumber: We Are Social, tahun 2019 

 

Saat ini terdapat banyak sekali jenis sosial media yang marak digunakan oleh 

masyarakat seperti Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest dan lain-lain. 

Setiap sosial media yang dihadirkan pun memiliki keunggulannya masing-masing. 

Dengan adanya kemudahan mengakses, jangkauan yang luas dan keunggulan fitur 

yang dimunculkan oleh sosial media fungsinya pun berkembang tidak hanya 

sebagai platform untuk berkomunikasi dan sekedar mencari informasi namun 

dilihat juga sebagai peluang bagi para pelaku usaha mulai sebagai wadah untuk 

memasarkan produk mereka. Dilihat dari data yang di buat oleh we are social pada 

bulan Januari 2019 bahwa individu yang menggunakan sosial media sebagai salah 

satu alat mendukung pekerjaan di Indonesia sendiri mencapai angka 37% 

pengguna. Data ini pun mendukung pernyataan bahwa sosial media saat ini 

digunakan juga sebagai alat untuk mendukung pekerjaan. 

 

Gambar 1.2 Individu yang menggunakan sosial media sebagai alat untuk mendukung pekerjaan 
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Sumber: We Are Social, tahun 2019 

 

Dituliskan di dalam web McKinsey & Company pada tahun 2018 bahwa di 

Indonesia, Online Commerce sudah berkembang dengan cepat. Sekitar 30 juta 

masyarakat Indonesia bertransaksi online. Maksud dari online commerce disini 

ialah orang yang membeli dan menjual barangnya secara online. Online commerce 

disini memiliki dua model yaitu e-commerce platforms seperti tokopedia, shopee 

dan lazada lalu social commerce yaitu pembelian dan penjualan yang dilakukan 

melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Line. Dengan 

adanya perkembangan online commerce ini, para pelaku usaha harus pintar dalam 

memilih media yang digunakan sebagai media promosi agar pesan dapat 

tersampaikan secara efektif. Tersedia banyaknya sosial media dan beberapa fitur 

yang ditawarkan dapat menambah pilihan sebagai salah satu media promosi. Seperti 

contohnya Instagram yang menawarkan akun bisnis sehingga pengguna dapat 

mengetahui insight dari followers.  

Snazzy boom adalah salah satu perusahaan menggunakan fitur sosial media 

sebagai salah satu media untuk mempromosikan produk mereka. Produk yang di 

jual oleh snazzy boom ini ialah arum manis atau pun yang biasa di sebut oleh 

masyarakat Indonesia dengan sebutan rambut nenek. Snazzy boom terus berinovasi 

di dalam rasa dan juga kemasan kaleng yang unik. Perusahaan ini berdiri di awal 

tahun 2017 di Tangerang. Dengan menggunakan media sosial Instagram, akun 

snazzy boom berhasil mendapatkan followers sebanyak 27.800 ribu pengikut (per 

10 Mei 2019).  
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Gambar 1.3. screenshot profile instagram Snazzy boom 10 Mei 2019 

Sumber : akun instagram Snazzy boom, @snazzyboom 

Ada pun penjual arum manis lainnya yang menggunakan sosial media seperti 

arum manis Mbah Mbut. Arum manis ini memiliki berbagai macam rasa yang 

disediakan. Seperti original, anggur, melon, strawberry dan durian. Mbah Mbut 

berasal dari Surabaya. Berbeda dengan kemasan yang di tawarkan oleh snazzy 

boom, Mbah Mbut hadir dengan kemasan yang berbahan dasar plastik. Akun 

instagram @arummanis_mbahmbut ini hanya memiliki pengikut sebanyak 4.848 

ribu pengikut. (per 10 Mei 2019) 
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Gambar 1.4 screenshot profile instagram Mbah Mbut 10 Mei 2019 

Sumber : akun instagram Mbah Mbut, @arummanis_mbahmbut 

I.2 Identifikasi Masalah 

America Marketing Association menjelaskan marketing adalah suatu aktifitas 

proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan adanya pertukaran 

nilai yang ditawarkan untuk pelanggan, klien dan lingkungan. (Lamb, Hair, & 

McDaniel, 2012, p.1).  Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa adanya 

aktifitas mengkomunikasikan suatu nilai dari seorang marketer yang ditawarkan 

pada pelanggan ialah yang disebut dengan aktifitas marketing. Pertukaran nilai 

yang di tawarkan seorang marketer pun bisa dengan berbagai cara penyampaian 

dan juga menggunakan berbagai media yang dapat menarik perhatian konsumen. 

Ketika marketer berhasil menarik perhatian konsumen dengan apa yang di 

tawarkannya, maka konsumen mulai mengenal brand tersebut. Brand adalah 

sebuah nama yang diberikan untuk orang atau jasa atau pun untuk kelompok yang 
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melengkapi produk tersebut. (Baack & Clow, 2010) Dengan kata lain Brand atau 

merk dapat membantu kita mengidentifikasi sesuatu yang sudah di tawarkan oleh 

marketer.  

Banyak media yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjangkau 

konsumen. Dengan bantuan pertumbuhan internet saat ini yang cukup pesat, e-

active marketing bisa menjadi salah satu cara. E-active marketing adalah 

penggabungan program e-commerce dengan tren baru yang berkembang dengan 

adanya penggunaan internet. Termasuk juga jejaring sosial dan blog, juga aktivitas 

lain yang dilakukan konsumen secara online. Konsumen berperan aktif dalam 

menerima dan mengirim pesan jika internet sudah dimanfaatkan. (Baack & Clow, 

2010) 

Snazzy Boom salah satu brand makanan yang memilih Instagram sebagai 

salah satu media pemasaran. Pemasaran produk dengan cara yang unik dilakukan 

oleh akun instagram @snazzyboom dengan selalu mengunggah produk dan 

beberapa informasi lain. Kombinasi beberapa hiasan dan menggunakan warna-

warna yang senada dengan foto juga di padukan dengan caption  yang menarik 

perhatian masyarakat dan diharapkan hingga tahap pembelian produk. Instagram 

pun memiliki kolom komentar sehingga masyarakat yang melihat foto tersebut 

dapat secara langsung menuliskan respon terhadap foto yang sudah di post. Dalam 

perjalanan Snazzy Boom yang di mulai dari 2017, Snazzy Boom meraih beberapa 

penghargaan di tingkat nasional dan juga mendapatkan hibah usaha.  
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Gambar 1.5 unggahan instagram snazzy boom 

Sumber: Akun Instagram Snazzy Boom, @snazzyboom 

Peneliti ingin mengetahui apakah dengan penggunaan sosial media instagram 

yang dilakukan oleh Snazzy Boom mampu menghadirkan Brand Awareness 

melalui electronic word of mouth yang terjadi atau malah memberikan dampak 

sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana electronic word of mouth dapat mempengaruhi sebuah brand untuk 

menciptakan brand awareness melalui akun instagram. 

I.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan sebelumnya peneliti ingin 

melihat aktivitas akun Instagram snazzy boom dalam upaya menciptakan brand 

awareness, peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah electronic word of mouth mampu menciptakan brand 

awareness yang pada produk snazzy boom melalui instagram? 
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I.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan ada pun tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya electronic word of mouth yang terjadi pada 

brand Snazzy Boom dapat menciptakan brand awareness melalui 

media sosial instagram. 

I.5 Manfaat Penelitian 

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Akademis 

Peneliti ingin melihat konsep electronic word of mouth dapat diterapkan 

untuk mengidentifikasi peningkatan brand awareness yang terjadi melalui sosial 

media khususnya Instagram. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan acuan dalam 

penelitian-penelitian yang akan datang dalam meneliti hal-hal yang berkaitan secara 

langsung mau pun tidak langsung terhadap penelitian ini. 

3) Manfaat Sosial 

Dalam kehidupan sosial penelitian ini berguna untuk memberikan informasi 

pada masyarakat tentang pemilihan media dalam mempengaruhi persepsi mereka. 
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I.6 Sistematika Penelitian 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. 

BAB II Objek Penelitian 

Bab kedua berisi mengenai ruang lingkup dari topik yang diajukan serta 

fenomena yang terjadi. 

BAB III Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan dari teori maupun konsep dengan 

memperhatiakn pendekatan penelitian yang digunakan dan permasalahan yang 

dirumuskan. 

BAB IV Metode Penelitian  

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini mengenai metode operasional, konsep, metode operasional, metode 

pengumpulan data, pengujian data dan Analisa data  

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil yang di peroleh berdasarkan data 

yang telah di sebar ke beberapa responden dan merupakan hasil dari kuisioner yang 

di analisa dan dibahas lebih mendalam yang merujuk pada teori yang ada. 
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BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan rangkuman keseluruhan penelitian yang merupakan 

kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan juga 

saran-saran peneliti yang di temukan pada saat melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


