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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dunia yang serba digital memudahkan manusia untuk 

berkomunikasi serta merubah cara berkomunikasi antar manusia mulai dari hal 

kecil seperti mengirim pesan hingga hal besar seperti media promosi. Hal ini 

juga akhirnya berdampak pada dunia pemasaran yang menghasilkan  cara baru 

untuk memasarkan suatu barang/jasa dari yang semula menggunakan cara 

promosi melalui media internet dengan menggunakan social media, website 

atau blogspot. Hampir semua pengguna internet juga menggunakan social 

media sebagai alternatif alat komunikasi secara digital terhadap orang sekitar 

.Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya media sosial. Social media diawali 

oleh Friendster pada tahun 2002 yang ditemukan oleh Jonathan Abram, 

ditahun 2004  Facebook ditemukan oleh Mark Zuckerberg dan dua tahun 

kemudian di tahun 2006 Twitter ditemukan oleh Jack Dorsey dan yang  

terakhir di tahun 2010 social meda Instagram dan Path di tahun 2011. 

Indonesia adalah salah satu Negara yang pertumbuhan social medianya 

sangat pesat dan social media kini sudah menjadi suatu trend untuk 

menyebarkan suatu issue, pengetahuan  atau informasi  secara cepat kepada 

pengguna internet. Menurut Kaplan dan Heinlein (2010), social media 

merupakan sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan 

kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari Web 2.0.  
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Tabel 1.1  

Data Pengguna Internet di Indonesia 

Tahun Jumlah Pengguna 

2013 61,08 juta orang 

2015 88,1 juta orang 

2017 132,7 juta orang 

Sumber: http://www.apjii.or.id/survei 

Survei yang dilakukan APJII sepanjang tahun 2017, menemukan 

bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung dengan internet. Hal ini 

mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan dengan jumlah pengguna 

internet pada tahun 2015 lalu, yang hanya ada 88,1 juta pengguna internet. 

Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. 

Tabel 1.2 

Data Pengguna Media Sosial di Indonesia tahun 2017 

Pengguna Media Sosial Jumlah Pengguna 

Pengguna  active mobile 308,2 juta orang 

Pengguna Facebook 65 juta orang 

Pengguna Twitter 33 juta orang 

Sumber: http://www.apjii.or.id/survei 

Penggunaan media sosial internet di masyarakat Indonesia sedang 

mengalami perkembangan yang signifikan, menurut statistik di atas 

menyatakan bahwa sekitar 65 juta adalah pengguna facebook, pengguna 

twitter sebanyak 33 juta orang,  serta  pengguna  active mobile yang melebihi 

populasi atau sekitar 308,2 juta dengan asumsi berarti pengguna mobile di 

Indonesia lebih dari 1 ponsel. 

Fenomena yang terjadi tersebut menjadikan berbagai produsen dengan 

mereknya menjadikan media sosial sebagai peluang untuk melakukan 

komunikasi pemasaran untuk mendekati konsumen. Bagi merek yang baru 

http://www.apjii.or.id/survei
http://www.apjii.or.id/survei
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memanfaatkan media sosial tentu mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

brand recognition dan awareness, mendapatkan konsumen baru dan 

melakukan akuisisi konsumen, namun bagi merek yang telah lama melakukan 

komunikasi pemasaran dengan media sosial tentu akan melakukan usaha 

untuk mengelola dan mempertahankan konsumen yang telah diperolehnya 

melalui komunikasi pemasaran dengan media sosial tersebut. 

Banyak perusahaan beranggapan bahwa mengaplikasikan social media 

marketing saja dapat memudahkan dan menambah value bagi produknya, 

lebih murah dan efisien. Dampaknya terhadap penjualan akan besar jika 

banyak konsumen dan pelanggan yang berkunjung ke situs tersebut dan 

mengetahui merek yang sedang ditawarkan.salah satu tujuan dari pemasaran 

yang efektif adalah untuk mengenalkan keberadaan suatu produk tersebut 

menjadi top of mind dalam benak konsumen dan menjadikannya brand 

prefrences bagi konsumen saat ketika hendak melakukan sebuah pembelian. 

Sosial media sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan interaksi, 

serta menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi 

informasi mengenai produk dan lain-lain. Jadi wajar jika keberadaannya 

dijadikan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah (low cost) 

oleh perusahaan. Hal inilah yang akhirnya menarik para pelaku usaha untuk 

menjadikan sosial media sebagai media promosi andalan dengan ditopang oleh 

website/blog perusahaan yang dapat menampilkan profil perusahaan secara 

lengkap. Bahkan tidak jarang para pelaku usaha hanya memiliki media sosial 

saja namun tetap eksis dalam persaingan. 
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Semakin banyaknya pesaing-pesaing yang bermunculan maka bisnis 

kuliner harus bisa menciptakan hal-hal yang baru agar konsumen tidak bosan 

dan berpindah ke produk yang lain. Seperti sebagian besar warung/restoran 

cepat saji dan persaingan sengit, kepuasan pelanggan sangat penting untuk 

bisa sukses. Upaya memenuhi kebutuhan konsumen dan calon konsumen 

merupakan kunci sukses memenangkan persaingan.  

Kompetitifnya persaingan di sektor food and beverages terutama fast 

food dan junk food, membuat produsen melakukan berbagai upaya dalam 

mengkomunikasikan beragam pilihan produknya dimana brand resto fast food 

dan junk food sudah lebih dulu terkenal. Dunia maya yang menjadi fenomena 

dengan media sosialnya kemudian dilirik oleh produsen sebagai salah satu 

peluang untuk menjaring konsumen dan melakukan komunikasi dengan 

pelanggan. Salah satu resto fast food dan junk food yang menggunakan media 

sosial adalah Warung Orange. 

Meskipun Warung Orange sudah memiliki banyak pelanggan dan 

sudah membuka cabang, tetapi warung tersebut juga harus berinovasi dalam 

mempertahankan dan menjadikan konsumen untuk loyal, karena mengingat 

semakin banyaknya pesaing yang bermunculan. Manajemen Warung Orange 

juga dituntut untuk melakukan perubahan dalam hal mutu pelayanan dan 

ketersediaannya produk. Dengan berbagai perubahan tersebut diharapkan 

tercipta pelanggan warung  Orange yang baru. 

Loyalitas konsumen (customer loyalty) merupakan dorongan perilaku 

untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun 
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kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh usaha ritel 

tersebut dan membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian 

yang berulang-ulang. Menurut Sheth dan Mittal dalam (Tjiptono, 2006) 

loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, 

atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam 

pembilan ulang yang konsisten. Loyalitas adalah komitmen yang terbentuk 

secara kuat oleh pelanggan untuk melakukan pembelian kembali suatu produk 

dan jasa dari perusahaan di masa yang akan datang dan tidak terpengaruh 

untuk melakukan pergantian merek. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa 

keberhasilan suatu perusahaan sangatlah ditentukan oleh loyalitas 

konsumennya.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dilakukan kajian lebih 

dalam tentang bagaimana strategi yang dapat dilakukan pelaku bisnis mampu 

untuk membuat konsumen menjadi loyal, yang akan disusun dalam laporan 

penelitian skripsi dengan judul; ANALISIS PENGARUH SOCIAL MEDIA 

MARKETING TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN WARUNG 

ORANGE DI SURAKARTA. 

 

B. Rumusan Masalah  

Pada dasarnya perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi 

masalah yang akan dibahas, sehingga dapat tersusun secara sistematis, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah social media marketing dalam dimensi social presence 

mempengaruhi loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 
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2. Apakah social media marketing dalam dimensi media richness 

mempengaruhi loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

3. Apakah social media marketing dalam dimensi self presentation 

mempengaruhi loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

4. Apakah social media marketing dalam dimensi self disclosure 

mempengaruhi loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

5. Apakah social media marketing dalam dimensi social presence, media 

richness, self presentation dan self disclosure mempengaruhi loyalitas 

konsumen Warung Orange di Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh social media marketing dalam dimensi social 

presence terhadap loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh social media marketing dalam dimensi media 

richness terhadap loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh social media marketing dalam dimensi self 

presentation terhadap loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh social media marketing dalam dimensi self 

disclosure terhadap loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 

5. Untuk mengetahui pengaruh social media marketing dalam dimensi social 

presence, media richness, self presentation dan self disclosure terhadap 

loyalitas konsumen Warung Orange di Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara  Teoritis/Akademis 

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan referensi 

menambah wawasan, pengetahuan dan tambahan informasi untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang social media marketing 

dalam kaitannya dengan loyalitas konsumen. 

2. Secara  Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk 

menyusun dan menyempurnakan kebijakan maupun strategi pengelolaan 

manajemen bisnis terutama yang berhubungan dengan social media 

marketing dalam kaitannya dengan loyalitas konsumen, dan bagi peneliti 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh social media marketing dalam 

kaitannya dengan loyalitas konsumen. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi 

lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah 

dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan langkah pertama dalam melakukan 

penelitian dan menjadi kerangka pemikiran yang menjelaskan latar belakang 

masalah. Identifikasi masalah berisi berbagai masalah yang relevan. Batasan 
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masalah menunjukkan fokus obyek yang diteliti. Rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai sesuai latar 

belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. 

Sistematika penulisan penelitian mencakup uraian singkat pembahasan materi 

dari tiap bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan teori yang akan digunakan sebagai dasar 

penelitian yang berupa penjabaran dari dasar teori, hasil penelitian yang 

relevan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perbandingan kesesuaian 

penelitian, kerangka berfikir merupakan penjelasan secara singkat tentang 

permasalahan yang diteliti dan hipotesis merupakan pertanyaan yang 

disimpulkan dari berbagai penelitian yang relevan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang memuat waktu dan 

wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IVANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini akan membahas mengenai gambaran umum penelitian yang 

berisi penjelasan secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, pengujian dan hasil analisis data yang bertujuan 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
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diinterpretasikan dan pembahasan hasil analisis data yang lebih luas 

(pembuktian hipotesis). 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran bagi penelitian selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian 

kali ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi institusi yang berkaitan 

maupun bagi dunia penelitian. 

 


