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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini Teknologi komunikasi semakin berkembang pesat. Setiap orang 

dapat melakukan komunikasi dengan tanpa harus bertatap muka. Komunikasi 

dapat dilakukan dari belahan bumi mana pun dengan terkonksi ke internet. 

Nurudin dalam bukunyaMedia Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses 

Komunikasi (2012 ),mengatakan bahwa 

Munculnya internet telah memberikan perubahan yang sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat, jika awalnya manusia dalam berkomunikasi 

dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dengan kehadiran internet telah 

mengikis batas-batas tersebut sehingga terwujud sebuah arus informasi 

dan komunikasi tanpa batas.  

 

Orang yang berada di Indonesia dapat berkomunikasi dengan orang yang berada 

di Mesir dengan menggunakan internet. Internet sangat membantu manusia dalam 

berbagai bidang, dari ekonomi, pendidikan, sampai dengan politik. 

Menurut Everett M. Rogers, 1986 dalam Agoeng Noegroho (2010) 

“Teknologi Komunikasi”, mengatakan bahwa terdapat empat evolusi komunikasi 

manusia, yaitu era-writing, era-printing, era-telecommunication, dan era-

komunikasi interakti. Saat ini manusia sedang menjalani era yang ke empat. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan bermunculan media-media baru yang dulunya tidak 

ada. Salah satu contohnya adalah social media. 

Public Relations sebagai komunikator dari perusahaan memegang peranan 

penting untuk berkomunikasi dengan publik yang sangat beragam salah satunya 

adalah konsumen (stakeholde). Public Relations dalam menjalin hubungan dengan 
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konsumen menjadi fungsi yang penting, hal ini terkait dengan kepercayaan 

konsumen terhadap brand. Jika Public Relations dapat menumbuhkan loyalitas 

yang baik antara brand dan konsumen, hal ini akan berpengaruh kepada calon 

konsumen. Karena konsumen bisa dijadikan sebagai referensi bagi calon 

konsumen. 

Cara-cara untuk menjadi lebih dekat dengan konsumen, dengan tujuan 

membangun loyalitas adalah melalui interaksi. Public Relations yang merupakan 

komunikator dari perusahaan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh konsumen mengenai produk. Apa lagi dalam era informasi seperti sekarang 

ini. Konsumen bukan lagi individu-individu yang menggunakan barang saja, 

tetapi mereka saling berkomunikasi. Dalam era informasi seperti sekarang pasar 

menjadi kian cerdas dan selekif dalam menggunakan produk dari suatu brand. 

Interaksi yang akan dilakukan oleh Public Relations dengan konsumen, 

tidak terlepas dari pemilihan media yang akan digunakan. Perkembangan internet 

juga membawa perubahan besar dalam dunia Marketing. Cara-cara baru untuk 

meningkatkan penjualan dengan menggunakan internet sangat pesat dilakukan. 

Public Relations juga dalam berhubungan dengan audience-nya menjadi sangat 

mudah. Media-media baru bermunculan sebagai dampak dari perkembangan 

teknologi dan pengguna internet yang besar. 

Media-media ini memberikan ruang dimana penggunanya dapat 

berkomunikasi secara aktif tanpa ada batasan. Media baru tersebut dikenal dengan 

sebuatan Social media. Platform-platform ini muncul dan berkembang dengan 
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pesatnya. Penggunanya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang 

sangat siknifikan.  

Saat ini banyak sekali Brand yang terjun ke dalam dunia Digital seiring 

dengan perkembangan social mediayang makin banyak penggunananya di dunia. 

Berbagai macam cara dilakukan oleh Brand, seperti membuat game-game 

berhadiah, diskusi tentang trend untuk membangunengagement dengan audience-

nya.Engagement ini dilakukan melalui berbagai platform social mediaseperti 

Facebook, Twitter Instagram, dan pinterest. Melihat peluang dimana audience 

menggunakan social media di manfaatkan oleh Branddengan tujuan menjadi lebih 

dekat dengan audience-nya. Setiap harinya jutaan brand berupaya membangun 

komunikasi dengan audience-nya melalui social mediaFacebook.  

Gambar1.1. Infografic Pengguna Internet di Dunia dan Indonesia 
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(Sumber : http://id.techinasia.com/statistik-pengguna-internet-di-dunia-dan-indonesia- 

    slideshow/ 

Data infografic yang dikeluarkan oleh Tim We Are Social Singapure pada 

bulan Januari 2014 menunjukan bahwa pengguna internet di Indonesia sangat 

tinggi. Indonesia saat ini adalah negara dengan pengguna internet terbesar di Asia 

Tenggara. Sebanyak 38,191,873 masyarakat Indonesia pengguna internet, jumlah 

tersebut merupakan 15% dari total populasi masyarakat Indonesia.  

Social Media menjadi salah satu faktor yang mendorong besarnya 

pemakaian internet di Indonesia.Bahkan data yang di keluarkan oleh Survei Data 

Global Web Index, menunjukan bahwa  Indonesia merupakan negara yang 

memiliki pengguna social media yang paling aktif di Asia. Indonesia memiliki 

79,7% user aktif pengguna aktif social media, mengalahkan Filipina 78%, 

Malaysia 72% dan Cina 67%. Facebook menjadi primadona dalam platform social 

media yang digunakan di Indonesia. Bahkan Markplus dalam artikel Jayde Love 

http://id.techinasia.com/statistik-pengguna-internet-di-dunia-dan-indonesia-
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yang berjudul “Indonesia dan Ledakan Facebook” memprediksikan bahwa jumlah 

penduduk Indonesia dengan akses internet akan menembus angka 100 juta di 

tahun 2015 dan tentunya angka tersebut dapat dikatakan sebagai meledaknya 

pengguna Facebook. Ini juga menjadi landasan kenapa dalam penelitian ini di 

ambil platformFacebook sebagai studi dalam penelitian ini. 

Melihat pengguna social media yang begitu siknifikan terlebih pengguna 

Facebook, maka banyak sekali brand-brand di Indonesia mengambil kesempatan 

untuk membentuk interkasi dengan para konsumennya melalui social media, guna 

mendapatkan loyalitas. Beberapabrand yang menuai kesuksesan di platform 

social mediaFacebookdengan membuat akun page seperti Akun Fanpage XL 

Rame dengan total likes sebanyak 3.080.429.Kratingdaeng Indonesia dengan total 

likes sebanyak1.896.298. 

Brand-brandini mengelar promosi dengan membuat acara-acara hiburan 

menarik di Social Media guna mendapatkan ribuan fans dan kemudian 

berinterkasi dengan mereka. Tetapi beberapabrand yang ketika terjun ke social 

media,tidak memanfaatkan social media secara efektif. FanpageFacebookdi buat 

dan meminta orang untuk me-likes tetapi kemudian tidak pernah merespon likes 

atau komen dari konsumen. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah brand-

brand besar yang seharusnya bisa lebih memahami tentang penggunaan social 

media secara efektif. Hal ini berakibat brand kehilangan loyalitas dari para public-

nya. 
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Gambar 1.2. ASEAN Social Network Ranking 
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Sumber: http://www.techinasia.com/biggest-brands-social-media-southeast-asia-2013- 

infographic/ 

Dari infografic yang dikeluarkan oleh Social.incdi atas pada tahun 2013,  

menunjukan tentang brand-brand terkenal yang terjun ke social media di 

ASEAN. Bisa dilihat Indonesia yang memiliki jumlah brandterbanyak yang terjun 

ke dalam social media. Bisa dilihat juga bagai mana brand-brand ini melakukan 

engagementdisocial media sehingga memperoleh fans dan followers yang beribu-

ribu. Dengan adanya data ini juga menunjukan bahwa brand-brand yang ada di 

Indonesia lebih aktif dalam melakukann kegiatan untuk bisa selalu dekat dengan 

audience-nya melalui social media. Data infografic di atas menunjukan bahwa 

Yamaha Motor Indonesia memiliki jumlah fans dan followers terbanyak di 

ASEAN, sebesar 3,224,341. Disusul oleh Sufer Girl yang memiliki fans dan 

followers di social media sebanyak 2,250,931. Kemudian di susul oleh brand 

AirAsia dari Malaysia.  

Dengan adanya internet dan social mediatujuannya agar membantubrand 

bisa lebih dekat dengan public-nya. Brand dapat Berinteraksi tanpa ada 

penghalang ruang dan waktu dengan public-nya. Dalam konteks ini harusnya bisa 

menjadi akrab bahkan teman sehingga loyalitas public tetap dapat terjaga. 

Sehingga brand tidak hanya terfokus pada pencarian fans saja. Seperti yang 

dikatakan oleh Pitra Savtika dalam artikelnya yang berjudul “Membangun 

Engagement di sosial media”bahwa: 

jumlah fans dan followers yang tinggi memeng penting, namun lebih 

penting lagi adalah seberapa tingkat keberhasilan brand dalam 

http://www.techinasia.com/biggest-brands-social-media-southeast-asia-2013-%20infographic/
http://www.techinasia.com/biggest-brands-social-media-southeast-asia-2013-%20infographic/
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membangun engagement dengan konsumen. Berapa status update dan 

tweet dari konsumen yang berhasil direspon setiap harinya ? berapa kasus 

yang ditanyakan via Facebook dan Twitter yang berhasil diselesaikan. 

Berapa reaksi komentar yang muncul akibat post yang dilakukan oleh 

brand, karena semakin semakin tinggi tingkat engagement, makan 

semakin terlihat keaktifan brand dalam berinteraksi dengan konsumennya. 

Melihat fenomena di atas peneliti merasa perlu melakukan penelitian 

secara mendalam tentang interaksidigital antarabrand denganPublic. Peneliti 

memilih tema ini karena ketertarikan peneliti tentang interaksi digital yang 

dilakukan oleh brand denganPublic yang menggunakan platform social media. 

Bagaimana brand dalam melakukan engagement kepada audience-nya agar tetap 

loyal. Peneliti juga melihat bahwa dengan adanya platform social media, brand 

dan Public tidak lagi terbatas sebagai produsen dan konsumen, tetapi bisa menjadi 

lebih akrab bahkan teman, antara brand dan public-nya. 

Studianalisisisidalam penelitian ini akan mengambil fanpage Yamaha 

Motor Indonesia. Alasan peneliti mengambil fanpage ini adalah dilihat dari 

bagaimana Yamaha Motor Indonesia dapat memiliki jumlah Fans yang menjadi 

salah satu terbanyak di ASEAN.Interaksi yang dilakukan oleh Yamaha Motor 

Indonesia di social media sangat membuat peneliti tertarik untuk mengambil 

fanpage ini sebagai study dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menganggap perlu untuk 

melakukan penelitian secara mendalam dan terarah tentang INTERAKSI 

DIGITAL ANTARA BRAND DENGAN PUBLIC (Studyanalisisisipada 

Facebook FanpageYamaha Motor Indonesia) 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan fenomena diatas maka rumusan masalah yang diangkat 

adalah bagaimana interaksi digital antara brand denganPublic 

(studianalisisisipada Facebook Fanpage Yamaha Motor Indonesia) 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi digital antara 

branddenganPublic(studianalisisisipada Facebook Fanpage Yamaha Motor 

Indonesia), danuntukmengetahuitermaksuddalamdimensiapakahinterkasi digital 

yang terjadiantarabranddengan public dalamfanpage Yamaha Motor Indonesia 

D. Kegunaan Penelitian 

   Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan berguna baik secara 

akademis maupun praktis dapat di peroleh dalam penelitian ini. Kegunaan tersebut 

meliputi : 

1. Kegunaan akademis 

Peneliti dapat memberikan kontribusi dalam ranah komunikasi, 

khususnya dalam kajian Public Relations, sebagai temuan baru tentang 

interaksi digital antara branddengan Public dalam membentuk engament 

melalui social media. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian selajutnya yang sejenis. 
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2. Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

interaksi digital antara brand dan konsumen melalui social media. 

Sehingga, mampu memberikan pemahaman bagaiman interaksi yang baik 

antara branddenganpublic yang dilakukan melalui platform socila media 

 


