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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang serba moderen saat ini ternyata juga 

menyebabkan kemajuan cara berfikir manusia untuk memanfaatkan hasil 

teknologi tersebut, salah satunya adalah melalui media internet. Di internet bisa 

mengetahui dan memperoleh apapun yang kita inginkan dengan cara singkat. 

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual 

atau organisasi. Jejaring menunjukan jalan di mana mereka berhubungan karena 

kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari, sampai dengan 

keluarga. 

Ada beberapa penyedia layanan jejaring sosial, Berdasarkan wikipedia 

terdapat banyak situs jejaring, tetapi tidak semua popular di Indonesia. Situs 

jejaring yang memiliki jumlah pengguna paling banyak di Indonesia antara lain 

Facebook, Twitter, Friendster, MySpace, dan Multiply. Peringkat facebook saat 

ini menempati urutan pertama di dunia setelah Qzone, Twitter, dan Renren. Sejak 

2 februari 2012, menurut data statistik dan sosial bakers terbaru. Indonesia 

menduduki peringkat ketiga 43,06 juta setelah Amerika 155,7 juta dan India 43,49 

juta di Dunia dalam pemakaian jejaring facebook (Budi Prasetiyo; maret, 7, 

2012). 
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Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial  yang sangat popular 

di dunia. Facebook adalah situs web jaringan sosial dimana para pengguna dapat 

bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk 

melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang atau pengguna 

facebook dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan 

memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya 

(Wikipedia; diakses maret, 7, 2012). 

Bagaimanapun juga iklan tetap menyandang fungsinya antara lain 

membawa informasi dan memberikan pengaruh bagi masyarakat. Sebagaiman 

iklan merupakan sumber pendapatan bagi media massa, dan media sendiri 

merupakan sarana bagi kelangsungan dalam memperlancar segala usaha. Tetapi 

bentuk simbiosis mutualisme antara media massa dengan pemasang iklan itu 

tampaknya kurang berlaku jika medianya adalah facebook. Jika di media cetak 

atau elektronik lainnya, pemasang iklan harus mengeluarkan biaya untuk 

memasang iklannya, tapi di facebook tidak. Mereka hanya cukup membuat akun 

pengguna secara gratis dan setelah itu mereka bisa meng-upload foto-foto produk 

mereka dan sudah dapat dilihat oleh pengguna facebook lainnya. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi facebook sekarang 

bukan hanya menjadi situs jejaring pertemanan saja, tetapi sudah bertambah 

menjadi salah satu media yang digunakan untuk memasarkan atau 

mempromosikan produk, dan produk yang paling banyak adalah produk fashion, 
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mulai dari pakaian, topi, sepatu, sampai perhiasan atau asesoris yang lain. Setiap 

kita yang mempunyai akun, tidak jarang kita melihat foto-foto yang di-upload 

oleh teman kita dan foto-foto itu tidak hanya foto mereka sendiri, tapi terkadang 

juga foto-foto produk yang mereka tawarkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakteristik adalah ciri-ciri 

khusus atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu dan bawaan 

seseorang yang menentukan berbagai karakteristik yang disebut temperamen. 

Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai 

kunci karakteristik manusia. Karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri individu yang 

terdiri dari geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. 

Perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta 

mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku 

konsumen itu merupakan hal yang mendasari konsumen untuk melakukan 

pembelian (menggunakan). 

Perilaku konsumen online di Indonesia menarik untuk terus dicermati. 

Pengguna internet Indonesia banyak menyumbang terhadap perkembangan 

beberapa situs jaringan sosial dunia, seperti facebook. Pengguna internet 

Indonesia yang semakin lama semakin banyak karena mendapat  kemudahan dan 

kenyamanan dimana-mana, antara lain dengan perangkat handphone cerdasnya, 

membuat para pemilik situs dari luar negeri juga para penyedia perangkat keras
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melirik Indonesia sebagai pasar berprospek. Perilaku konsumen online yang 

beragam macamnya ini menarik untuk terus dicermati.  Karakteristik konsumen 

yang jelas dapat digunakan oleh para wirausahawan berbasis teknologi informasi 

untuk mengembangkan bisnisnya dijalur ini. 

Pemahaman akan perilaku konsumen disini dapat diaplikasikan dalam 

beberapa hal, pertama untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik 

seperti menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberi diskon untuk 

menarik pembeli. Kedua dapat membantu pembuat keputusan dalam membuat 

kebijakan publik misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyank 

menggunakan transportasi waktu lebaran. Sehingga pembuat keputusan dapat 

merancang harga tiket saat hari raya. Ketiga dalam hal pemasaran sosial (social 

marketing) yaitu penyebaran ide diantara konsumen. Dengan memahami sikap 

konsumen dalam menghadapi sesuatu maka seseorang dapat menyebarkan ide 

dengan lebih cepat dan efektif. 

Pola penggunaan jejaring sosial dikalangan remaja dapat dipengaruhi oleh 

keluarga, lingkungan, dan karakteristik individu remaja. Remaja yang memiliki 

latar belakang ekonomi menengah ke atas dapat dengan mudah mengakses 

jejaring sosial baik melalui telepon genggam atau fasilitas internet yang tersedia, 

baik di rumah, sekolah dan warung internet. Menjalin hubungan yang erat dan 

harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting pada masa remaja. Pengaruh 
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teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih 

besar daripada pengaruh keluarga. 

Demikian halnya dengan jejaring sosial, informasi jejaring sosial yang 

diperoleh remaja melalui teman sebaya dapat mempengaruhi pola penggunaan 

jejaring sosial oleh remaja. Pola perilaku penggunaan pada penelitian ini adalah 

cara atau tindakan yang biasanya dilakukan mahasiswa dalam menggunakan 

facebook. Pola perilaku tersebut, terdapat beberapa hal perlu diteliti antara 

lain, intensitas penggunaan, frekuensi penggunaan, tempat menggunakan, dan 

motif penggunaan. Hal-hal tersebut menjadi acuan bagi penulis dalam 

penelitian ini. 

Fenomenanya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 

account facebook dan selalu aktif menggunanya. Selain itu mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang disini sering menggunakan facebook untuk berbagai 

macam kebutuhan disela aktivitasnya. Facebook selain dijadikan alat 

berkomunikasi juga dijadikan alat untuk melakukan jual beli transaksi on-line 

dalam memenuhi kebutuhannya. Mahasiswa beranggapan bahwa facebook 

merupakan situs yang lagi digemari oleh banyak orang. Hal seperti itu sudah 

menjadi hal yang biasa dikalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis 

mengambil judul: “ Karakteristik Dan Pola Perilaku Pengguna Facebook 

(Studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana karakteristik dan pola 

perilaku Pengguna facebook dikalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Agar mempermudah dalam memahami permasalahan serta 

menganalisanya sehingga dapat diarahkan kesuatu fokus tertentu. Untuk 

mengantisipasi agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan agar 

tidak terjadi pembahasan yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti 

membatasi pada  karateristik demografi, psikografi, dan perilaku saja. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam studi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik pengguna facebook di kalangan mahasiswa 

UMM. 

2. Untuk mengetahui pola perilaku penggunaan facebook di kalangan mahasiswa 

UMM. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, yaitu: 
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1. Bagi pemasar 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan para marketer atau 

siapa saja yang ingin melakukan pemasaran melalui facebook. Sehingga bisa 

dengan mudah mengetahui dan menentukan target pasarnya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

tentang informasi perilaku para pengguna situs jejaring khususnya facebook, 

dan juga diharapkan bisa dijadikan referensi perbandingan bagi siapa saja 

yang ingin mengkaji permasalahan ini. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian mengenai karakteristik dan pola perilaku  

konsumen menggunakan facebook, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

untuk menentukan pilihan melalui media apa dan hal apa saja yang bisa 

dilakukan dalam menggunakan situs jejaring. 

 


