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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Signifikasi Penelitian 

 Banyak hal yang dilakukan Public Relations untuk meningkatkan customer 

engagement. Media adalah salah satu alat yang digunakan Public Relations untuk 

meningkatkan customer engagement  karena media bersifat memberikan informasi 

dan publikasi seputar perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman, media 

terus berkembang. 

 Aeon Mall BSD City memilih dua buah media sosial untuk menjangkau 

khalayak yaitu Facebook dan Instagram sebagai alat penyebar informasi untuk 

meningkatkan customer engagement. Penulis memfokuskan penelitian pada media 

Instagram karena pengguna Instagram terus meningkat dan segmentasi Instagram 

yang menjangkau berbagai kalangan. 

 

Gambar 1. Statistik Media Sosial teraktif di Indonesia 

 

Sumber: wearesocial.co 
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 Mengacu pada data di atas media Instagram merupakan salah satu dari 

jejaring sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. 

Mulanya Instagram hanya tempat berbagi foto dan video dengan teman, namun 

seiring berjalannya waktu instagram telah berkembang menjadi sebuah platform 

digital yang mendukung berbagai aktivitas, mulai dari individu, komunitas, 

organisasi, maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh pengguna Instagram terus 

meningkat dan dinilai efektif untuk menjangkau khalayak. 

 Aeon Mall adalah spesialis pengembang pusat perbelanjaan asal Jepang 

yang berdiri sejak tahun 1911. Aeon Mall menyediakan pelayanan yang menarik 

dimulai dari konsep mall yang mengambil konsep Jepang, dan juga dikenal dengan 

ciri khas food court khas Jepang di ground floor. Aeon Mall mulai merambah pasar 

di Indonesia pada tahun 2015 tepatnya di BSD City. Sebelum masuk ke media sosial 

Aeon Mall BSD City mengandalkan media lama dan website sebagai sarana 

customer engagement. 

 Sebagai official account Instagram Aeon Mall BSD City  aeonmallbsdcity. 

Maka fokus utamanya adalah untuk memberikan informasi mengenai layanan Aeon 

Mall BSD city. Informasi ini berupa event yang sedang dan akan berlangsung di 

Aeon Mall BSD city, promo tenant yang berada di Aeon Mall BSD City, serta 

greeting untuk hari-hari besar. Dengan menggunakan media sosial, Aeon Mall BSD 

City bertujuan untuk memberikan informasi seputar Aeon Mall BSD City secara 

langsung sehingga dapat berlangsung komunikasi dua arah dengan khalayak. 

Dengan demikian Aeon Mall BSD City berharap dapat memberikan informasi dan 

promo yang lengkap di Aeon Mall BSD City kepada followers Instagram 

aeonmallbsdcity dan masyarakat umum tentunya sehingga dapat membentuk 

customer engagement yang baik. Customer engagement dapat dikatakan memiliki 

peranan penting untuk perusahaan pengembang pusat perbelanjaan karena akan 

berperan pada tingkat kenyamanan customer saat berkunjung ke Aeon Mall BSD 

City. 
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 Dengan munculnya media sosial dan terus meningkatnya pengguna 

Instagram, Aeon Mall BSD City menyadari pentingnya media sosial Instagram 

sebagai media komunikasi kehumasan yang bisa meningkatkan customer 

engagement dengan cepat, efisien, dan luas jangkauannya. Sehingga Aeon Mall 

BSD City membuka official account Instagram dan sekarang Aeon Mall BSD City 

bekerja sama dengan Worldwide Communications  Public Relations Agency untuk 

menangani official account Instagram Aeon Mall BSD City. Melalui official 

account Instagram aeonmallbsdcity, Worldwide Communications  Public Relations 

Agency dan Aeon Mall BSD City  memanfaatkan Instagram sebagai media 

komunikasi dua arah guna membangun customer engagement yang baik. 

 Bersama Worldwide Communications Public Relations Agency official 

account instagram aeonmallbsdcity telah mengalami peningkatan dalam jumlah 

followers, selama bulan Desember saja Followers official account instagram 

aeonmallbsdcity telah bertambah sebanyak 2,618 followers dan sekarang telah 

mencapai angka 61,7 ribu followers. 

 Tidak hanya Aeon Mall BSD City yang telah memanfaatkan media sosial 

untuk meningkatkan customer engagement. The Body Shop Indonesia juga telah 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana interaksi dengan customer lewat akun 

resmi twitter @thebodyshopindo. Selain itu Er-Corner Boutique juga 

memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana interaksi dengan customer. 

Brand fashion ini menggunakan official account ercornerboutique_ untuk 

menjangkau customer.  

 Ketika sebuah perusahaan memasuki dunia media sosial, maka otomatis 

akun resmi yang digunakan perusahaan tersebut akan menjadi representasi dan 

garda terdepan untuk menggapai khalayaknya di media sosial. Banyaknya fungsi 

yang bisa dikembangkan melalui media sosial mengharuskan perusahaan untuk 

memiliki strategi terbaik untuk menjaga citra perusahaan dan melakukan interaksi 

dengan khalayak secara menarik sehingga engagement dengan khalayak 
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berlangsung baik. Dengan masuknya perusahaan kedalam media sosial maka 

perusahaan akan menghadapi situasi yang terus berkembang secara dinamis. 

 Dengan  berbagai kelebihan yang dimiliki oleh media baru ini, maka 

kemunculan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi digital berbasis internet 

kemudian membentuk jejaring sosial pada akhir abad ke-20. Dengan  fungsi 

tersebut, Public Relations melihat  peluang untuk menggunakan jejaring media 

sebagai sarana kehumasan. Sekarang dikenal dengan Cyber Public Relations, yang 

berarti kegiatan Public Relations yang menggunakan sarana komunikasi media baru 

sebagai media publisitasnya. Cyber Public Relations mulai digunakan oleh 

perusahaan karena cyber Public Relations tidak mengenal batas ruang dan waktu, 

mudah diakses, murah, dan juga komunikasi dapat berlangsung dua arah. 

 Waktu ke waktu beragam situs internet pun bermunculan dengan cepat. Jika 

dahulu internet diisi dengan situs pencari (search engine) seperti Google, Yahoo, 

Bing dan sebagainya, sekarang internet pun sudah diisi dengan berbagai macam 

website, blog, dan media sosial. Dalam dunia informasi sebelum adanya internet 

komunikasi berlangsung secara satu arah. Media sebagai informan dan masyarakat 

sebagai penikmat berita yang disajikan tanpa bisa memberikan umpan balik 

(feedback) kepada informan. Sedangkan dengan adanya internet dan media sosial 

komunikasi dapat berlangsung dua arah bahkan multi arah. 

 Perkembangan teknologi yang sangat bisa dirasakan masyarakat saat ini 

adalah internet. Internet menghubungkan berbagai elemen masyarakat yang ada 

dunia dengan cepat masyarakat dapat bertukar informasi dengan masyarakat yang 

ada di belahan lain muka bumi ini. Mudahnya masyarakat dalam mengakses 

internet menyebabkan internet sangat dibutuhkan masyarakat tanpa mengenal 

waktu dan kesempatan. Hal tersebut menandakan bahwa internet sudah bukan lagi 

hal baru dalam kehidupan melainkan suatu kebutuhan masyarakat untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi tanpa batasan jarak dan waktu. 

 Manusia selalu berkembang setiap zaman. Perkembangan zaman yang cepat 

diikuti dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat pula membantu 
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umat manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Dengan pesatnya 

perkembangan teknologi komunikasi manusia dapat berkomunikasi dan bertukar 

informasi dengan cepat tanpa terhalang jarak dan waktu. Kemudahan yang 

diberikan teknologi tersebut mencakup banyak hal dan berbagai aspek kehidupan 

seperti pendidikan, politik, maupun bisnis. Dizaman yang serba cepat ini teknologi 

dibutuhkan untuk membantu kehidupan manusia guna membantu komunikasi antar 

manusia yang semakin dinamis. 

 Umumnya jika berbicara mengenai usaha dalam membentuk, menjaga, atau 

meningkatkan suatu citra merupakan ranah Public Relations. Jika difokuskan lagi 

pembahasan mengenai menjaga citra perusahaan merupakan ranah Corporate 

Public Relations, namun jika berbicara mengenai hubungan dengan pelanggan 

maka sudah masuk kedalam ranah Customer Relations. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti memandang perlunya menelusuri lebih 

jauh mengenai pemanfaatan official account Instagram aeonmallbsdcity yang 

dikelola oleh Worldwide Communication  Public Relations Agency. Penelusuran 

ini dilakukan untuk melihat lebih jauh bagaimana official account Instagram 

aeonmallbsdcity berperan sebagai media komunikasi kehumasan guna membangun 

customer engagement yang baik. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi diatas peneliti menetapkan rumusan masalah 

pokok yang akan dibahas adalah Bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram 

aeonmallbsdcity dalam membangun customer engagement? 

1.4 Tujuan Penelitian 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial 

Instagram aeonmallbsdcity dalam membangun customer engagement. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Kegunaan teoritis dari penelitian yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat 

mengembangkan dan menerapkan kajian ilmu komunikasi khususnya ilmu public 

relations dan menambah pengetahuan mahasiswa mengenai dunia public relations 

secara teoritis. Serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis.  

 

b. Manfaat Praktis 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan lebih untuk 

mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya dalam jurusan Ilmu Komunikasi 

konsentrasi Public Relations. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, sistematika 

penulisan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, signifikasi penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Dimana hal-hal yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam 

penulisan. Dimana hal-hal yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam 

menentukan judul, pokok permasalahan dan media  yang diambil untuk diteliti 

lebih dalam. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini tertera teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. Terdiri dari teori dasar, definisi konsep dan kerangka berpikir. Bab 

ini juga dijelaskan untuk menjadi landasan dan memberikan gambaran serta 

pemahaman untuk kepentingan analisis yang diperoleh peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode penelitian, metode pengumpulan data, penetapan 

 informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan 

 lokasi penelitian. Pada bab ini juga peneliti akan menguraikan tata cara 

dalam menganalisis data sesuai dengan topik penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian analisis unuk memberikan jawaban atau solusi terhadap 

masalah penelitian dan merupakan gambaran kemampuan peneliti dalam 

memecahkan masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan uraian yang menyatakan pemahaman peneliti tentang yang diteliti 

berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang penulis gunakan untuk melengkapi pengumpulan data-data 

dalam proses pengerjaan penelitian. 
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