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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi komunikasi di era ini terbilang sangat 

pesat, jenis media untuk berkomunikasi pun juga semakin banyak. Di 

Indonesia sendiri perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan 

hadirnya Internet yang memberikan banyak kemudahan bagi umat 

manusia. Misalnya cara memperoleh informasi. Di era media cetak 

maupun elektronik kita tidak bisa memperoleh informasi terbaru secepat 

saat ini, namun sekarang kita bisa memperoleh kabar terbaru dengan 

sangat mudah dan cepat selama ada koneksi dengan internet. 

Dengan kemunculan teknologi Internet khususnya media sosial, 

bentuk komunikasi masyarakat pun ikut berevolusi. Banyak sekali 

masyarakat khususnya remaja yang mulai beralih menggunakan media 

sosial sebagai alat komunikasi mereka. “Media sosial adalah media online 

yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi 

berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif” 

(Nurudin, 2012:53).  

Kondisi masyarakat urban saat ini tergolong sebagai masyarakat 

yang pintar secara teknologi, lebih kritis serta memiliki tingkat mobilitas 

yang cukup tinggi. Sehingga hadirnya media Internet ini sangat membantu 

mereka untuk mendapatkan informasi dengan cepat tanpa perlu pergi 

kemanapun. Dengan perubahan pola komunikasi yang terjadi saat ini, 

tidak heran jika sebagian instansi atau organisasi memanfaatkannya untuk 

kegiatan promosi mereka. 

Melalui jejaring sosial kita bisa membuat sekaligus 

mempublikasikan berbagai macam informasi, foto, video, maupun konten 

lainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan kita juga bisa 
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melakukan kegiatan promosi melalui media ini. Salah satu kelebihan 

Internet sebagai media promosi dibanding media lainnya adalah proses 

interaksi yang terjalin. Karena teknologi Internet berbasis web, maka 

komunikasi yang terjalin bisa berlangsung dua arah sehingga dialog yang 

dilakukan lebih interaktif. 

Begitu juga dengan facebook, facebook merupakan salah satu 

media sosial yang cukup mendukung kegiatan pemasaran online. Salah 

satu fitur facebook yang sangat mendukung bisnis online adalah fan pages. 

Dengan memiliki akun fan pages, maka sebuah organisasi dapat 

berkomunikasi secara interaktif dengan konsumen. Tidak hanya itu, 

perusahaan atau instasi juga bisa menggunakan layanan ini sebagai salah 

satu media promosi sebuah produk, mengorganisir event-event secara 

online, dan juga membangun brand awareness. 

Selain fitur fan pages, ada fitur lain yang juga menarik bagi 

kegiatan pemasaran atau promosi di facebook, yakni fitur up-load foto. 

Fitur ini berbeda dengan fitur yang ada pada twitter, karena foto yang kita 

up-load di facebook bisa langsung dilihat oleh semua pengguna facebook. 

Dengan fasilitas ini, maka kegiatan yang dilakukan melalui facebook akan 

lebih menarik perhatian konsumen. 

Selain hal di atas, alasan kenapa peneliti memilih facebook sebagai 

media promosi yang akan diteliti adalah karena adanya fitur Related 

stories. sebagai pengguna lama facebook kita pasti mengenal fitur likes 

yang disediakan dalam jejaring ini. Biasanya fasilitas ini digunakan untuk 

memperoleh informasi terbaru dari suatu produk atau brand yang kita 

sukai cukup dengan mengklik likes yang ada pada menu sebuah fan pages. 

Namun kini facebook telah membenamkan fitur tambahan berupa Related 

Stories. Fitur ini menyatu dengan fitur Likes. Jika anda mengklik likes 

pada sebuah fan pages, maka fitur tambahan Related Stories yang berisi 

pesan-pesan promo terkait brand yang ditempelnya, akan muncul di laman 
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News feed seluruh teman Anda di FB tanpa sepengetahuan dan persetujuan 

Anda. 

Kita bisa melihat bagaimana kondisi pasar yang ada sekarang ini. 

Dimana orang-orang mulai lebih kritis dalam menyikapi pesan atau 

informasi yang menerpa mereka. Kemajuan pola pikir masyarakat di era 

ini membuat mereka lebih menyukai media sosial karena sifatnya yang 

lebih interaktif dibandingkan media massa sebelumnya dimana 

komunikasi yang terjalin hanya berlangsung satu arah.  

Di Indonesia sendiri perusahaan yang memanfaatkan media sosial 

sebagai media promosi mereka sudah cukup banyak, antara lain, Pocari 

Sweat, McD, KFC, Pantene, Blackberry, Samsung, dan masih banyak lagi. 

Pemilihan KFC dalam penelitian ini dikarenakan pola komunikasi yang 

terjalin antara admin dengan fans terbilang cukup interaktif dibanding pola 

interaksi yang terjalin di fan pages Blackberry yang pada saat itu berada 

dalam posisi pertama. Selain itu, frekuensi posting thread dalam fan pages 

KFC Indonesia jauh lebih sering dibanding fan pages Blackberry.  

Facebook yang awalnya hanya menjadi media untuk bertukar 

informasi. Seiring perkembangan pola pikir masyarakat yang lebih kritis 

dalam menyikapi sebuah informasi, membuat mereka membutuhkan 

media yang mampu memberikan sarana untuk menyampaikan opini 

mereka seperti media sosial. Kondisi semacam ini akhirnya dimanfaatkan 

oleh sebagaian perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan 

promosi mereka. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana penerimaan konsumen tentang pesan promosi KFC 

yang disampaikan melalui facebook. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

penerimaan konsumen tentang pesan promosi KFC melalui media 

facebook?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan konsumen tentang 

pesan promosi KFC melalui media facebook. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kajian tentang bagaimana fungsi jejaring sosial khususnya 

facebook sebagai salah satu media promosi. 

Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya kajian 

tentang ilmu komunikasi dan juga menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berfokus pada sosial media. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

kontribusi kepada perusahaan yang menggunakan facebook sebagai 

media promosi agar lebih memperhatikan konten dan pola komunikasi 

yang dilakukan dalam fan pages tersebut.  

  

 

 


