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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan manusia, tingginya mobilitas manusia di era 

modern serta semakin kuatnya arus globalisasi ditengah-tengah kehidupan 

manusia menyebabkan adanya perpindahan arus teknologi dan informasi maupun 

komunikasi antar manusia maupun antar perusahaan. Dalam proses perpindahan 

informasi dan adanya komunikasi kini tidak hanya dengan tatap muka dan waktu 

yang lama melainkan dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang sangat 

cepat yang membuat tidak adanya lagi jurang keterbatasan berkomunikasi. 

Perkembangan generasi muda pun juga tidak kalah melesatnya dengan 

perkembangan teknologi. Banyak dari generasi muda saat ini yang mendapatkan 

maupun memberikan informasi menggunakan teknologi komunikasi yang 

modern. Internet adalah salah satu teknologi informasi modern yang dimanfaatkan 

oleh generasi muda. 

Internet merupakan salah satu contoh dari produk multimedia yang 

dihasilkan oleh manusia melalui kecanggihan perkembangan teknologi informasi 

yang selalu mengiringi kebutuhan berkomunikasi manusia. Dalam dunia internet 

dikenal juga media sosial yang selalu membayangi kehidupan manusia modern. 

Media sosial terasa semakin dibutuhkan, karena dengan bantuan internet 

pengguna bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan kapan saja. Kemajuan 
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informasi yang semakin pesat telah membuka ruang kehidupan manusiasemakin 

luas tanpa batasan1
. 

Internet yang merupakan bagian dari teknologi dan komunkasi modern 

tentu saja tidak akan terlepas dengan pengguna media sosial. Internet kini juga 

menjadi sebuah media dalam perantara komunikasi dan informasi saat ini. Media 

ini memberikan ruang dalam dinamika sosial masyarakat termasuk komunikasi, 

telematika, ilmu pengetahuan, budaya, hiburan, dan lain sebagaianya dengan 

berkembangnya berbagai informasi. 

Disisi lain dampak media massa dalam iklim transisional khususnya di 

Indonesia memberikan efek yang luar biasa bagi tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Secara defenisi media massa adalah unsur komunikasi yang 

berguna untuk menyebarkan informasi, hiburan dan lain-lain yang melalui media 

cetak maupun elektronik. Dalam ruang lingkup yang lebih besar perubahan 

tersebut sangat terasa pada konteks budaya seperti halnya media yang mampu 

merubah perilaku atau sikap dari pemirsanya2. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna internet di Indonesia cukup besar. 

Perkembangan internet di Indonesia tahun 2014 mencapai 15% atau 38.191.873 

pengguna internet dari total populasi penduduk Indonesia 251.160.12 penduduk3. 

Begitu pula dengan pengguna media sosial Twitter berdasarkan data PT Bakrie 

                                                           
1 http: //komunikasi.us/index.php/mata-kuliah/dmnm/1854-internet-dan-media-sosial . Diakses 

tanggal 22 februari 2014, pukul 09.15 WIB 

2Nurudin 2007 ,Pengantar Komunikasi Massa ,PT.Rajagrafindo.Jakarta,Hal:4. 
3http://teknologi.kompasiana.com/internet/2014/02/19/statistik-internet-di-indonesia-2014. diakses 

tanggal 23 februari 2014 pukul 10.30 WIB 

ttp://teknologi.kompasiana.com/internet/2014/02/19/statistik-internet-di-indonesia-2
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Telecom pada november 2013 Pengguna Twitter memiliki 19,5 juta pengguna di 

Indonesia dari total 500 juta pengguna global4. Satu kenyataan yang bisa 

dijelaskan bahwa fenomena media sosial adalah fenomena masyarakat modern 

sekarang ini, hampir semua kegiatan manusia berkaitan erat dengan media sosial. 

Dengan terus melonjaknya pengguna baik perorangan atau perusahaan 

yang akhirnya pengguna dapat melakukan kegiatan berkomunikasi. Perusahaan 

dapat memanfaatkan internet sebagai sarana menjalin komunikasi dengan 

lingkuan luar perusahaan baik kolega, klient maupun customers. Selain itu 

fenomena meroketnya pengguna Twitter di Indonesia juga menarik perusahaan 

yang bergerak dibidang telekomunikasi yaitu Telkomsel area Regional Malang 

menggunakan Twitter sebagai salah satu sarana menjalin hubungan dengan 

Customer atau disebut dengan Customer Relationship Management perusahaan. 

Berdasarkan riset pribadi, dalam pengguaan media sosial Twitter 

perusahaan di bidang provider Telkomsel merupakan salah satu provider  yang 

memiliki pengikut paling banyak dengan 317.100.000 pengikut (followers) jika 

dibandingkan dengan provider lain seperti indosat sebanyak 96.200.000 pengikut 

(followers) dan XL sebanyak 93.500.000 pengikut (followers) per tanggal 3 

februari 2014.  

Dalam kasus yang sama pemanfaatan media sosial Twitter juga 

dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan dibidang telekomunikasi salah satunya 

                                                           
4http://kominfo.go.id/index.php/content/Kominfo-Pengguna-Internet-di- Indonesia-63-Juta-Orang. 

Diakses 23 februari 2014 pukul 10.50 WIB 
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adalah Telkomsel Malang. Menurut Rizal Pimpinan Devisi youth and Community 

Telkomsel Malang Twitter digunakan oleh perusahaan ini sebagai salah satu cara 

dalam memberikan kemudahan akses bagi customers Telkomsel Malang yang 

tergabung dalam followers akun Twitter untuk mengakses informasi, memberikan 

keluhan dan juga memberikan saran selain itu akun Twitter Telkomsel Malang yg 

memiliki user name @Tsel_malang juga berfungsi sebagai sarana menjalin 

hubungan dengan customers khususnya customers Telkomsel dari kalangan 

generasi muda dan fungsi yang lain dari Twitter ini juga menjaring customers 

yang baru. 

Gambar 1 Cuplikan Interaksi Akun Twitter @Tsel_malang 

 

 

 

 

 

 

 

Hal yang menarik dari fenomena melonjaknya pengguna media sosial 

Twitter membuat Telkomsel Malang membuat sebuah akun Twitter yang di 

khususkan untuk wilayah regional Malang. Hal tersebut dikarenakan proses 
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pelayanan terhadap customers diantaranya tentang pertanyaan dan keluhan 

pelanggan maupun kritik dan saran termasuk memberikan informasi dapat 

dilakukan melalui official account dari Telkomsel Malang. Langkah yang diambil 

oleh Telkomsel Malang menjadikan Telkomsel Malang menjadi pionir bagi 

branch Telkomsel di wilayah yang lain dalam hal penggunaan akun Twitter 

sebagai sarana menjalin hubungan dengan pelanggan. 

Dengan adanya pemanfaatan media sosial Twitter yang dilakukan oleh 

Telkomsel Malang seperti, hal ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pemaknaan (resepsi) pelanggan Telkomsel Malang yang menjadi pengikut 

(followers) @Tsel_malang dalam memaknai pelayanan yang diberikan melaui 

media sosial Twitter. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu bagaimana pelanggan yang menjadi followers akun Twitter @Tsel_malang 

memaknai penggunaan Twitter sebagai sarana Customer Relationship 

Management perusahaan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan 

mendeskripsikan tentang pemaknaan  followers akun Twitter @Tsel_malang yang 

berkaitan dengan pesan komunikasi melalui media sosial sebagai sarana Customer 

Relationship Management Telkomsel Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1.4.1 Secara Akademis 

1. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

wawasan pada kajian strategi Customer Relationship Management 

untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh 

penulis khususnya dalam bidang komunikasi. 

2. Untuk menambah literatur sekaigus pengetahuan mengenai penelitian 

kualitatif tentang bagaimana penerimaan audiens dalam hal ini 

followers akun Twitter @Tsel_malang dengan menggunakan studi 

Resepsi. 

1.4.2 Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan bahan 

evaluasi serta dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Telkomsel 

Malang terkait cara menjalin hubungan dengan customers melalui media sosial 

Twitter.  

1.5 Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian yang membahas tentang studi resepsi atau analisis 

penerimaan.  Adapun beberapa penelitian tetang studi resepsi yang telah ada 

yaitu: 

1.  Analisis Resepsi Pada Video Klip “GENTLEMAN”(Study Pada 

Komunitas Korea Malang Runners)” oleh Subur Siswanto 2013. 

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu meneliti tentang 

penerimaan audiens namun dengan objek yang diteliti berbeda. Pada 

penelitian yang ada meneliti tentang penerimaan  (resepsi) dari Video 
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Klip dengan objek yang diteliti adalah komunitas korea yang berada di 

Kota Malang, 

2.  Literasi Masyarakat Terhadap Muatan Kekerasan dalam Tayangan 

Komedi di Televisi (Studi Resepsi pada Komunitas Sekolah Bunda 

Terhadap Komedi Pesbukers ANTV). Dalam penelitian ini membahas 

tentang literasi media terhadap  muatan kekerasan pada tayangan 

komedi Pesbukers ANTV. 

Terlepas dari hasil penelitian diatas yang mencakup tentang studi resepsi, 

dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa media juga memiliki peran yang 

penting dalam berkomunikasi. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan 

meneliti tentang penerimaan (resepsi) dari pelanggan Telkomsel Malang melalui 

media sosial Twitter. 

 


