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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan kepada seseorang atau 

banyak orang dengan tujuan merubah prilaku mereka. Dalam dunia pemasaran 

komunikasi ini merupakan bagian penting. Kegiatan pemasaran berkaitan dengan 

apa yang dikomunikasikan oleh pemasar, dengan demikian setiap pemasar tidak 

dapat menghindari pesan komunikasi jika ingin kegiatan pemasarannya berhasil.  

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada masyarakat terutama konsumen sasaran tentang produk atau jasa sehingga 

mempunyai andil dalam kesadaran merek. Salah satu bentuk kegiatan pemasaran 

yang kita kenal adalah pemasaran melalui social media atau biasa disebut Social 

Media Marketing. 

Social media sebagai media baru telah mempengaruhi pola komunikasi 

masyarakat dan memberikan perkembangan dalam dunia marketing. Bisa dipastikan 

bahwa hampir semua smartphone teman ataupun orang yang kita kenal pasti 

mempunyai social media, tidak jarang bahkan bila seseorang mempunyai lebih dari satu 

social media. Tanah air kita, Indonesia, pun tidak terkecuali, bahkan bisa dibilang kalau 

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna social media teraktif di dunia. 

 

Sumber: http://wearesocial.com/Blog/2017/02/digital-southeast-asia-2017 

Gambar 1 Data Statistik Pengguna Social Media Indonesia
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Dari gambar di atas terlihat bahwa pengguna aktif social media di Indonesia 

adalah sebanyak 160.0 juta pengguna, dimana presentase pengguna aktif social 

Media adalah sebanyak 40%, maka dari itu social media marketing atau 

pemasaran melalui social media dinilai efektif, karena mampu menjangkau pasar 

luas namun dengan biaya terjangkau.  

Media sosial menawarkan khalayak yang beragam, banyak, dan berada di 

wilayah yang lebih luas atau global. Tidak hanya itu, khalayak di media sosial 

tidak terbatas sebagai konsumen semata, tetapi menjadi kekuatan dalam 

pemasaran atau media iklan itu tersendiri menurut Nasrullah (2016, hlm. 168). 

Target dari iklan adalah khalayak. Semakin besar jumlah dan luas wilayah 

khalayak yang disasar dalam program pemasaran, semakin terbuka peluang untuk 

memasarkan produk serta kesempatan produk tersebut dibeli khalayak. 

Effectiveness of Facebook marketing    The most important social platform 

          for marketers is … 

               

Sumber: Stelzner, Michael A (2016, hlm. 10 & 29) 

Gambar 2 Efektifitas Facebook marketing dan social media terpenting 

Facebook adalah salah satu social media yang dinilai efektif dalam kegiatan 

pamasaran. Dari data “2016 Social Media Marketing Industry Report” di atas 

terlihat bahwa sebanyak 46% responden menyatakan bahwa Facebook adalah 

social media yang efektif untuk pamasaran dan lebih dari setengah responden 

yaitu sebanyak 55% menyakatakan bahwa Facebook adalah social media yang 

paling penting bagi pemasaran. Lalu diikuti LinkeIdn (18%), Twitter (12%) dan 

Youtube (4%). Maka bukan hal yang aneh kalau banyak perusahaan yang mulai 

menggeluti dan mendalami social media marketing terutama melalui Facebook.  
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PepsiCo, perusahaan yang memproduksi makanan kripik kentang olahan 

dengan brand atau merek Lay’s merupakan salah satu perusahaan yang 

menjalankan social media marketing Facebook. Melalui akun fanspage Facebook 

Lays Indonesia PepsiCo gencar memperkenalkan dan mempromosikan 

produknya. 

Lay’s baru-baru ini diluncurkan dengan desain kemasan baru yang unik 

yaitu smile pack untuk memeriahkan kampanye 1 Senyuman Nasional. Lay’s 

mengajak kita untuk mengiuti kuis berhadiah Rp 1.000.000 setiap harinya dengan 

cara berpartisipasi dalam kampanye ini, dengan cara mengunduh foto selfie 

bersama kemasan baru Lay’s versi smile pack sekreatif mungkin di kolom 

komentar pada fanspage Facebook Lays Indonesia dengan menggunakan tagar 

#SenyumBersamaLays. 

 

Sumber: https://facebook.com/LaysIndonesia 

Gambar 3 Tampilan Fanspage Facebook Lays Indonesia 

Menurut Evans, Farias dan Morie dalam Nasrullah (2016. Hlm. 132) Selfie 

merupakan upaya untuk merepresentasikan diri dalam media sosial, sebuah upaya 

untuk dianggap ada atau eksis dalam jaringan. Apapun alasan yang ingin dicapai 

oleh pengguna secara umum bisa dikatakan bahwa fenomena foto diri adalah 

fenomena eksistensi diri di media sosial. 

Berbeda dengan perusahaan dengan produk serupa lainnya yang juga 

mempraktikkan social media marketing Facebook, Lay’s dengan kampanye 1 

senyuman nasional #SenyumBersamaLays ini mampu berhasil menjadi viral 

berkat banyaknya pengguna social media yang berpartisipasi. Bahkan sampai 

merebak ke social media lain seperti twitter, Instagram, dan Youtube.  
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Tabel 1 Partisipan Social Media Marketing di Social Media Lain (Instagram) 

No Nama Brand 
Judul pemasaran di 

social media 

Partisipan 

(Jumlah Postingan) 

1 Chitato #loveisneverflat 384 

2 Piattos #piattosrasabaru 260 

3 Mister Potato #unlocksecretflavour 44 

4 Lay’s #SenyumBersamaLays 10.002 

Sumber:Instagram @myChitato, @piattosrame @misterpotato_id, dan @laysindonesia 

Dari data di atas terlihat bahwa brand Chitato dengan #loveisneverflat-nya 

hanya berhasil meraih 384 partisipan, Piattos dengan #piattosrasabaru-nya meraih 

260 partisipan, dan Mister Potato dengan #unlocksecretflavour nya meraih 44 

pasrtisipan, sementara Lay’s dengan #SenyumBersamaLays-nya berhasil meraih 

10.002 partisipan di social media selain Facebook yaitu Instagram. Data 

dihimpun pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 13.46 dari akun resmi brand. 

Dengan menjadi viral-nya kampanye 1 senyuman nasional 

#SenyumBersamaLays ini seharusnya Lay’s mampu mencuri perhatian 

masyarakat dan mampu meningkatkan brand awareness produknya. Menurut 

Shojae dan Azman dalam Wicaksono (2016, hlm. 7) sebuah merek akan 

mendapatkan keuntungan dari media sosial dalam rangka menciptakan dan 

meningkatkan brand awareness, hal ini akan memberikan dampak bahwa 

pelanggan akan lebih dekat dengan merek tersebut. Sementara menurut Arora dan 

Sharma terdapat berbagai macam cara untuk mempromosikan merek dengan 

bantuan media sosial, dampak promosi melalui media sosial sangat besar dan 

memberikan kecepatan dan relevansi. Awareness merupakan salah satu faktor 

penting yang akan menaikkan rasio penjualan produk. 

Social media marketing atau lebih dikenal dengan SMM mengacu pada 

serangkaian dari teknik yang menargetkan jaringan sosial dan pengguna lainnya 

saling meningkatkan brand awareness atau untuk mengiklankan suatu produk. 

Pemasar melihat SMM lebih dari sebagai tujuan periklanan. Dalam hal ini 

menganggap sebagai suatu yang sangat efektif dalam menciptakan brand 

awareness. Monica Bija (2014, hlm. 158).  
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Tabel 2 Top Brand Award 2016 

 

Sumber:http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-

result/top_brand_index_2016_fase_2 

Namun kenyataannya meskipun social media marketing Lay’s telah berhasil 

menjadi viral di berbagai social media, berdasarkan data di atas brand Lay’s 

hanya mampu meraih posisi kedua dalam Top Brand Award 2016 dengan brand 

Chitato di posisi pertama, terjadinya ketimpangan itu membuat peneliti ingin 

meneliti seberapa besar social media marketing yang dijalankan PepsiCo 

berpengaruh terhadap brand awarensess. 

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada social media Facebook saja 

karena Facebook menjadi pusat social media marketing yang dipraktikkan Lay’s, 

melihat social media lainnya hanya berfungsi me-reshare konten-konten yang ada 

di fanspage Facecook Lays Indonesia. Ditambah lagi, pada berbagai social media 

resmi yang digunakan oleh Lay’s peneliti melihat social media Facebook lebih 

populer dan optimal penggunaannya daripada Twitter, dan Instagram. Hal ini 

dapat dilihat dari data di bawah. 

Akun social media resmi Instagram @laysindonesia telah mengunggah 18 

kiriman foto dan memiliki 1.158 pengikut (followers) dengan jumlah postingan 

foto #SenyumBersamaLays sebanyak 10.002 kiriman. Akun Twitter-nya dengan 

username yang sama telah mengunggah 7.382 tweets dan memiliki 11.005 

pengikut (followers). Sementara akun fanspage Facebook-nya dengan username 

yang sama memiliki likers sebanyak 419.429 likers dan mengalami peningkatan 

sebanyak 0.4% dari minggu lalu dengan partisipan kampanye 1 senyuman 

nasional sebanyak 18.416 pada tanggal 26 Maret 2017 pada pukul 13.37 WIB. 
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Alasan lain adalah karena peneliti belum menemukan penelitian yang membahas 

pengaruh social media marketing terhadap brand awareness yang berfokus pada 

platform Facebook, kebanyakan berfokus kepada Instagram dan Twitter. 

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Social 

Media Marketing Facebook Produk Lay’s Versi Smile Pack terhadap Brand 

Awareness (Survei pada likers fanspage Facebook Lays Indonesia)”. 

 

Tabel 3 Referensi Jurnal dan Skripsi 

No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Penelitian 
Perbedaan 

dengan Penulis 

1 Khansa 

Afifah (2016) 

Pengaruh Social 

Media Marketing 

Instagram 

terhadap Tingkat 

Brand Awareness 

Roaster and Bear 

Coffee Lounge & 

Kitchen. 

Meneliti tentang social 

media marketing 

melalui Instagram yang 

dipraktikkan oleh 

pengelola Roaster and 

Bear Coffee Lounge & 

Kitchen. Variabel 

social media marketing 

Instagram berkorelasi 

kuat dengan brand 

awareness (brand 

recall). Dimensi social 

media marketing antara 

lain Online 

Communities, 

Interaction, Sharing of 

content, Accessibility, 

credibility.  

Meneliti tentang 

social media 

marketing melalui 

social media 

lainnya yaitu  

Facebook yang 

dipraktikan oleh 

Lays Indonesia dan 

pengaruhnya 

terhadap brand 

awareness (top of 

mind). 
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2 Fachri Hanif 

Albanna 

(2014) 

Pengaruh Social 

Media Marketing 

Facebook 

terhadap Brand 

Engagement 

 (Survei pada 

Anggota Fans-

page Facebook 

LUX). 

Meneliti tentang 

pengaruh social media 

marketing Facebook 

terhadap brand 

engagement. 

Menggunakan variabel 

(X) social media 

marketing dengan 

dimensi read, creat, 

share. 

Meneliti tentang 

pengaruh social 

media marketing 

Facebook 

terhadap brand 

awareness.  

Menggunakan 

variabel (X) 

social media 

marketing dengan 

dimensi; Online 

Communities, 

Interaction, 

Sharing of 

content, 

Accessibility, 

credibility. 

3 Rahmeddiyan 

Armas dan 

Abdullah 

(2016) 

Pengaruh Social 

Media Twitter 

terhadap Brand 

Awareness  

Indihome Triple 

Play. 

Meneliti pengaruh 

media sosial Twitter 

terhadap Brand 

Awareness Indihome 

Triple Play. Hasil 

pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

signifikan dari Social 

Media Marketing (X); 

Content, 

Communication, 

Collaboration, 

Connection terhadap 

Perbedaannya 

penelitian ini 

meneliti social 

media marketing 

dengan dimensi 

variabel (X) serta 

social media yang 

berbeda. 
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Brand Awareness (Y).   

4 Veby Zilfania 

Rizal (2015) 

Pengaruh Social 

Media Marketing 

Twitter terhadap 

Terbentuknya 

Brand Image 

Restoran Burger 

Gaboh 

Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil yang 

diperoleh peneliti, maka 

bisa dipastikan bahwa  

social media marketing 

Twitter sangat 

berpengaruh terhadap 

terbentuknya brand  

image Restoran Burger 

Gaboh Pekanbaru, 

berpengaruh sebesar 

71,4% dan masuk  

dalam kategori 

berpengaruh kuat. 

Dimensi social media 

marketing yaitu 

Content, 

Communication, 

Collaboration, 

Connection. 

Penelitian 

terdahulu meneliti 

pengaruhnya 

terhadap brand 

image sementara 

penelitian ini 

meneliti 

pengaruhnya 

terhadap brand 

awareness  Serta 

penelitian ini 

meneliti social 

media yang 

berbeda yaitu 

Facebook). 

5 Daniel Iman 

K Zainul 

Arifin M. 

Kholid 

Mawardi 

(2015) 

Pengaruh 

Pemasaran 

Melalui Media 

Sosial terhadap 

Kesaadaran 

Konsumen pada 

Produk 

Innternasional 

(Studi pada 

Pengguna Produk 

Meneliti pengaruh 

variabel brand 

exposure, customer 

engagement, dan 

electronic word of 

mouth dalam 

penggunaan media 

sosial Facebook dan 

Twitter terhadap 

kesadaran konsumen 

Meneliti 

pengaruh 

pemasaran 

menggunaan 

media sosial 

Facebook 

terhadap 

kesadaran 

konsumen. 

Penelitian ini 
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Uniqlo di 

Indonesia). 

pada produk Uniqlo. lebih fokus 

kepada social 

media marketing 

nya saja. 

 

I.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “seberapa besar pengaruh social 

media marketing Facebook produk Lay’s versi smile pack terhadap brand 

awareness?”. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa besar pengaruh social media marketing Facebook produk 

Lay’s versi smile pack terhadap brand awareness. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat 

bagi berbagai kalangan. 

 

I.4.1  Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan pengetahuan 

dan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta 

mengetahui seberapa besar penerapan teori-teori ilmu komunikasi dan periklanan 

yang dikemukakan oleh para ahli dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 

 

I.4.2  Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak atau 

lembaga yang ingin mempraktikan social media marketing dan menjadi bahan 

evaluasi perusahaan PepsiCo untuk menciptakan kekuatan merek di benak 

hkalayak dan menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam mengetahui brand 

awareness. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



10 

 

I.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitan ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian serta alasan pengambilan 

judul “Pengaruh Social Media Marketing Facebook Produk Lay’s Versi 

Smile Pack terhadap Brand Awareness (Survei pada likers fanspage 

Facebook Lays Indonesia)” rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

penulisan yang sedang dilakukan, definisi konsep, kerangka bepikir dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian kuantitatif, jenis 

penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, operasional variabel, teknik analisis data, uji validitas dan reabilitas, 

serta waktu penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis variabel, analisis inferensial dan 

pembahasan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran pemahaman tentang masalah yang diteliti 

berkaitan dengan skripsi peneliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN  
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