
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Media dan komunikasi merupakan dua hal yang penting dalam hal 

menyebarkan dan menyalurkan informasi. Dalam kehidupan sebagian besar orang 

menghabiskan waktunya di depan TV, mendengarkan musik di mobil, membaca 

koran, majalah ataupun buku. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa orang/ 

individu/masyarakat menghabiskan waktunya untuk ’mengkonsumsi’ beragam 

bentuk media. Semakin berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan 

penyebaran informasi menjadi semakin berkembang, salah satunya dengan 

munculnya media baru. Sebagian besar aktivitas kehidupan masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dengan internet. Penggunaan media baru dalam setiap lini kehidupan 

memudahkan masyarakat untuk menerima dan menyebarkan informasi dengan 

cepat. 

Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 

juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 

tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa yang mencakup 54,68 persen 

dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang. Berdasarkan jenis 

kelamin, komposisi pengguna internet di Indonesia adalah 51,43 persen laki-laki 

dan 48,57 persen perempuan. Adapun berdasarkan usia, sebanyak 16,68 persen 

pengguna berusia 13-18 tahun dan 49,52 persen berusia 19-34 tahun. Sementara itu, 

persentase pengguna internet berusia 35-54 tahun mencapai 29,55 persen. 

Pengguna internet berusia 54 tahun ke atas mencapai 4,24 persen. Berdasarkan 
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wilayah, lebih dari separuh atau 58,08 persen pengguna internet di Indonesia pada 

tahun 2017 berada di Pulau Jawa. Adapun sekitar 19 persen berada di Sumatera, 

7,97 persen di Kalimantan, 5,63 persen berada di Bali dan Nusa Tenggara, 6,73 

persen berada di Sulawesi, serta 2,49 persen di Maluku dan Papua. Bila dilihat dari 

karakter kota atau kabupaten, sebagian besar atau 72,41 persen pengguna internet 

berada di kawasan urban alias perkotaan. Sementara itu, sebanyak 49,49 persen 

berada di kawasan rural-urban dan 48,25 persen berada dikawasan rural (Gusmia 

Arianti, 2017). 

 Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 88 persen pengguna internet di 

Indonesia merupakan lulusan S2 atau S3, kemudian 79,23 persen merupakan 

lulusan sarjana atau diploma. Pengguna internet yang merupakan lulusan SMA atau 

sederajat mencapai 70,54 persen. Adapun pengguna internet lulusan SMP atau 

sederajat mencapai 48,53 persen dan lulusan SD atau sederajat mencapai 25,10 

persen. Sementara itu, pengguna internet yang tidak mengenyam pendidikan sama 

sekali mencapai 5,45 persen (Gusmia Arianti, 2017). 

 Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Kementrian 

Kesehatan (Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Pusat Data dan 

Informasi) dan Kementrian Dalam Negeri jumlah penduduk Provinsi Lampung 

pada tahun 2013 berjumlah 7.932.132 juta jiwa, 2014 berjumlah 7.972.246 juta 

jiwa. Dari jumlah data penduduk diatas kecenderungan semakin tahun jumlah 

penduduk semakin bertambah, demikian pun rilis Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi 

Universitas Indonesia pengguna jasa internet di Provinsi Lampung mencapai 3.4 
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juta pengguna. Artinya bahwa 4.572.246 juta jiwa penduduk di Provinsi Lampung 

adalah pengguna internet. 

Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan mencari 

informasi. Media sosial juga mengubah cara konsumen berkomunikasi dan berbagi 

informasi tentang merek sehingga kini konsumen mampu berdiskusi, beropini, dan 

membagi pengalaman mereka dengan merek. Penulis memilih media sosial sebagai 

objek penelitian karena media sosial memiliki basis konsumen yang besar di 

Indonesia.  

Penetrasi pengguna internet ini membuktikan bahwa sebagian besar media 

yang digunakan masyarakat untuk melakukan komunikasi adalah dengan 

menggunakan internet. Salah satu media yang dapat digunakan dengan 

memanfaatkan fasilitas internet adalah media sosial. Media sosial mengacu pada 

penggunaan teknologi berbasis web dan mobile yang berguna untuk mengubah 

komunikasi ke dalam bentuk dialog yang interaktif. Media sosial merupakan sebuah 

media online, yang memungkinkan para penggunanya untuk dapat berkomunikasi 

serta berinteraksi satu sama lain tanpa batas. Dengan media sosial, informasi dapat 

diperoleh dengan cepat. Iklim kompetitif media massa semakin terasa dengan 

kehadiran media online, menciptakan persaingan antar media dalam jumlah dan 

ragam yang hampir tidak terbatas. Media online yang tetap eksis dan mendapatkan 

rating pengunjung adalah media online yang memiliki kredibilitas tinggi dimata 

pengguna (Siswanta, 2015).  

Media sosial bisa digunakan untuk berbagai hal, bertukar informasi, 

menampilkan foto atau video yang dimiliki pengguna, atau bahkan bisa juga 
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digunakan untuk berbisnis / mempromosikan suatu produk. Kehadiran media sosial 

dapat membuat setiap orang berkontribusi menjadi komunikator, karena setiap 

individu bisa menyampaikan suatu informasi yang mereka alami dan mereka lihat 

sesuai dengan keinginan mereka. Media sosial mampu mengubah pola distiribusi 

informasi karena memungkinkan seseorang melakukan percakapan tanpa dihambat 

oleh ruang. Sifat unik media sosial mempunyai potensi untuk mengubah cara 

manusia berinteraksi. Hanya saja membutuhkan waktu untuk membuat seseorang 

terpuaskan dengan menggunakan media sosial (Gilles, 2003). Effendi (2003) 

menambahkan bahwa yang menjadi persoalan utama penelitian komunikasi pada 

massa bukanlah bagaimana mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi 

bagaimana media massa memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jenis 

media sosial yang sudah berkembang saat ini, antara lain Facebook, Twitter, 

Instagram, Path, dan YouTube.  

Tidak dapat lepasnya orang memakai gadget membuat media sosial menjadi 

faktor signifikan dalam mengetahui informasi. Ketatnya persaingan menjadikan 

pemilik aplikasi/vendor media sosial harus lebih kreatif dalam mencari celah untuk 

menjadikan aplikasinya diminati berbagai kalangan. Jejaring sosial yang awalnya 

hanya untuk chatting, sekarang beralih menjadi alat komunikasi pemasaran dan 

informasi dengan berbagai fiturnya. Kondisi tersebut membuat perusahaan harus 

dapat memberikan dan memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Hal ini 

menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan fitur aplikasi, 

baik dari pelayanan maupun kualitas aplikasi. Dengan adanya upaya ini diharapkan 
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agar para konsumen atau pelanggan menjadi lebih tertarik dan lebih dominan 

menggunakan aplikasi tersebut untuk kebutuhan informasinya. 

Tingginya tuntutan kepuasaan pelanggan, membuat tiap aplikasi berlomba-

lomba dan harus cepat dalam menanggapi keluhan, masukan dari penggunanya, 

menambahkan fitur-fitur menarik untuk memikat pengguna menggunakan aplikasi 

tersebut. Hal ini mejadikan indeks kepuasan media sosial sebagai salah satu jalan 

keluar dari kebutuhan ini. Indeks media sosial dapat digunakan untuk menentukan 

media sosial mana yang paling diminati pengguna, media sosial telah menjadi 

mediasumber informasi digital yang banyak diketahui oleh masyarakat. Dengan 

memperhatikan arti pentingnya kepuasan pelanggan maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Indeks 

Kepuasan Pelanggan Pengguna Media Sosial (Studi Kasus: Kota Bandar 

Lampung).“ Adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna media 

sosial memilih aplikasi yang tepat berdasarkan indeks sebelumnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengukur indeks kepuasan pengguna media sosial? 

2. Media sosial manakah yang paling diminati oleh masyarakat 

Bandarlampung? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, agar penulisan lebih terarah dan tidak 

terjadi penyimpangan dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi 

masalah hanya pada Indeks Kepuasan Pelanggan Pengguna Sosial Media yang 

meliputi : 

1. Data yang digunakan berdasarkan pada hasil pengamatan dan kuisioner 

yang dilakukan langsung di wilayah Bandarlampung. 

2. Hanya meneliti tiga media sosial yaitu Facebook, Instagram dan YouTube. 

3. Objek penelitian dilakukan hanya di wilayah Bandarlampung. 

4. Pemanfaatan data menggunakan segi respon pengguna. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menentukan media sosial mana yang paling diminati pengguna. 

2. Untuk mengetahui indeks kepuasaan pengguna media sosial. 

 

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Membantu pengguna media sosial memilih aplikasi yang tepat berdasarkan 

indeks sebelumnya. 

2. Menginformasikan kepada pengguna kualitas aplikasi sosial media. 

3. Evaluasi bagi pelaku bisnis aplikasi media sosial untuk meningkatkan 

kualitasnya. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner yang disebarkan 

melalui link kepada pengguna sosial media di wilayah Bandarlampung untuk 

menentukan media sosial mana yang paling diminati pengguna dan mengetahui 

indeks kepuasaan pengguna media sosial. Berikut ini beberapa poin yang dilakukan 

oleh penulis didalam penelitian: 

1. Penelitian ini menggunakan metode Customer Satisfaction Index (CSI) 

untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan, dihitung 

menggunakan skala likert  satu sampai dengan lima. 

2. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bandarlampung dengan kriteria 

responden yang diambil sebagai sampel ditentukan berdasarkan usia, jenis 

kelamin, dan status pengguna. 

3. Menghasilkan hasil akhir perhitungan data pengguna sosial media yang 

ditampilkan dalam bentuk grafik. 


