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ABSTRAK	
	

Pemberitaan eksploitasi karyawan magang di perusahaan Ruangguru pada akun Instagram 
@ecommurz. Permasalahan terjadi, berawal dari stakeholders internal, yaitu karyawan magang 
di perusahaan Ruangguru yang memberikan testimoni mengenai eksploitasi yang mereka alami 
di Ruangguru kepada akun instagram @ecommurz. Khalayak memberikan opini, argumen dan 
tanggapan kepada perusahaan Ruangguru setelah mereka mengetahui permasalahan tersebut. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan media sosial akun 
Instagram @ecommurz terhadap pembentukan citra pada perusahaan startup Ruangguru. 
Peneliti menggunakan teori S-O-R sebagai landasannya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian kuantitatif eksplanatori dengan paradigma positivis. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan maka diperoleh nilai t hitung (4.960) > t tabel (1.984), dari data di atas maka 
dapat diartikan H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai yang didapatkan dari koefisien determinasi 
atau R(square) sebesar 0,201. Berdasarkan realitas data di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan media sosial akun Instagram @ecommurz 
terhadap pembentukan citra pada perusahaan startup Ruangguru sebesar 20,1%. 
 
Kata Kunci : Ecommurz, Instagram, Pembentukan Citra, Ruangguru, Terpaan Media 
 

 
Abstract	

News	on	the	exploitation	of	interns	at	the	Ruangguru	company	on	the	@ecommurz	Instagram	
account.	 The	 problem	 occurred,	 starting	 from	 internal	 stakeholders,	 namely	 interns	 at	 the	
Ruangguru	 company	 who	 gave	 testimonials	 about	 the	 exploitation	 they	 experienced	 at	
Ruangguru	to	the	@ecommurz	instagram	account.	The	audience	gave	their	opinions,	arguments	
and	responses	to	the	Ruangguru	company	after	they	learned	about	the	problem.	The	purpose	of	
the	 study	was	 to	 find	 out	 how	much	 influence	 the	 social	media	 exposure	 of	 the	@ecommurz	
Instagram	 account	 had	 on	 the	 image	 formation	 of	 the	 Ruangguru	 startup	 company.	 The	
researcher	 uses	 the	 S-O-R	 theory	 as	 the	 basis.	 The	method	 used	 in	 explanatory	 quantitative	
research	with	a	positivist	paradigm.	Based	on	the	results	of	research	conducted,	the	value	of	t	
arithmetic	(4.960)	>	t	table	(1.984),	from	the	data	above,	it	can	be	interpreted	that	H0	is	rejected	
and	H1	 is	accepted.	The	value	obtained	 from	the	coefficient	of	determination	or	R	 (square)	 is	
0.201.	 Based	 on	 the	 reality	 of	 the	 data	 above,	 it	 can	 be	 concluded	 that	 there	 is	 a	 significant	
influence	between	the	exposure	of	social	media	to	the	Instagram	account	@ecommurz	on	image	
formation	at	the	Ruangguru	startup	company	by	20.1%.	
	
Keywords:	Media	Exposure,	Image	Formation,	Instagram,	Ruangguru,	Ecommurz	
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi Internet saat ini sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Melansir 
lokadata.beritagar.id (2020) pada tanggal 25 juni 2021 pukul 17:24 WIB, data statistik dari pengguna 
internet di Indonesia dari tahun 1998-2020 yang diunggah  oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII), memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi 
karena pada saat ini semua kegiatan sehari-hari kita sudah terdigitalisasi mulai dari kegiatan berbelanja, 
memesan makanan, bersosialisasi, berkomunikasi, pekerjaan dan lain-lain. Teknologi Internet sangat 
memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya kegiatan berkomunikasi.  

Penggunaan teknologi komunikasi di Negara Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan 
selama masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Agus Tri Haryanto pada 
inet.detik.com (2020) penggunaan internet Indonesia diawal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini 
mengalami peningkatan sebesar 15,5% atau 27 juta dari Januari 2020 lalu. Berdasarkan data Hootsuite 
dan We Are Social total penduduk RI berada di angka 274,9 juta. Itu artinya ada 73,7% masyarakat 
Indonesia yang sudah menggunakan internet.  

Ada berbagai macam aplikasi/platform dari media sosial yang bisa kita gunakan pada saat ini. 
Salah satunya adalah aplikasi Instagram. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Mustafa Iman pada laman 
Goodnews from indonesia 2020, penggunaan Instagram di Indonesia mencapai angka 69.270.000 jiwa 
pada bulan Mei 2020. Angka tersebut naik sebanyak 7.040.000 dari bulan Januari 2020.  
 Akun media yang menjadi objek penelitian kali ini adalah akun Instagram @ecommurz. Ecommurz 
sendiri menjadi perbincangan hangat pada awal tahun 2021 ini. Terhitung dari September 2020 hingga 
pargraf ini ditulis pada 1 september 2021 pengikut dari akun tersebut sudah mencapai 74,7 ribu  followers, 
dalam waktu 1 tahun akun tersebut mampu meraih pengikut sebanyak itu tanpa push promotion iklan 
berbayar yang ada di Instagram. Berdasarkan data tersebut, peneliti melihat bahwa banyaknya followers 
mereka yang memiliki kesamaan minat akan konten-konten yang dibagikan.  Pada konten Youtube Talk 2 
talk yang berjudul “Bongkar Sosok Dibalik Akun Ecommurz”  oleh Andriy Hadinata (2020). Admin akun 
@ecommurz mengatakan bahwa akun tersebut dikelola oleh 6 orang karyawan perusahaan start-up e-
commerce di Indonesia. Akun tersebut dibuat ketika masa pandemi covid 19 karena mereka melakukan 
pekerjaannya dari rumah atau WFH (work from home). Adanya kebijakan WFH membuat pengelola akun 
mempunyai waktu untuk mengelola konten yang ada.  

Menurut @ecommurz bekerja di start-up tidak semenyenangkan dengan apa yang mereka lihat di 
video-video pada aplikasi TikTok. Seakan bekerja di perusahaan start-up pada video TikTok tersebut 
dikemas secara baik agar masyarakat mengira bahwa bekerja di perusahaan tersebut sangat 
menyenangkan. Ecommurz bukanlah satu-satunya akun komunitas pekerja yang ada di Instagram. Ada 
akun @hrdbacot dan @PNS_Ababil di twitter, ada akun @ridehaluing dan @taktekbum di Instagram. Akun-
akun tersebut membicarakan permasalahan yang sama yaitu tentang Budaya kerja yang ada di suatu 
perusahaan. 
 Banyak permasalahan tentang budaya kerja yang sering diunggah di akun tersebut. Biasanya 
@ecommurz sendiri menanyakan kepada followersnya tentang bagaimana budaya kerja di suatu 
perusahaan start-up e-commerce khususnya di Indonesia. Perusahaan seperti Shopee, Tokopedia, 
Bukalapak, Bli-Bli, Tiket.com dan sebagainya sering sekali dibahas pada insta-story akun Instagram 
mereka. Salah satu permasalahan yang cukup banyak menjadi perbincangan di akun tersebut adalah 
tentang bagaimana sistem kerja magang di Ruangguru.  
 Ruangguru adalah sebuah perusahaan start-up yang produknya berupa aplikasi belajar online. 
Merujuk artikel berita yang ditulis oleh M. Ikhsan dari CNN Indonesia yang berjudul “Netizen Ramai Bahas 
Polemik Magang dan Upah Ruangguru” permasalahan yang terjadi adalah ada pemagang di Ruangguru 
yang “curhat” kepada Ecommurz bahwa mereka hanya digaji 1 juta rupiah perbulan. Menurut beberapa 
orang di internet beban kerja yang didapatkan tidak seimbang dengan gaji yang diterima. Pasalnya banyak 
dari para pemagang di sana bekerja lembur dan juga dipaksa bekerja di akhir pekan. Ruangguru juga 



Pengaruh Terpaan Media Akun Media Sosial Instagram @ecommurz Terhadap Pembentukan Citra Pada Perusahaan Start-Up Ruangguru 
Penulis Syahrul Muhammad Elham 

  

 
3 

 

memberikan beban kerja kepada para anak magangnya seakan mereka semua adalah karyawan penuh 
waktu. 

 
 

Gambar 1. Potongan Instastory dari akun Instagram @ecommurz terkait masalah Ruangguru 
 
 
Permasalahan berawal dari stakeholders internal Ruangguru yang mengirim pesan kepada 

@ecommurz melalui fitur Direct Message, mengakatan bahwa Ruangguru telah mengeksploitasi anak 
magangnya dengan membayar upah sebesar satu juta rupiah dan memberikan beban kerja yang tidak 
seimbang. Setelah salah satu pemagang memberikan testimoni mengenai pengalaman magang di 
Ruangguru tersebut, muncul para anak magang lainnya yang memberikan testimoni serupa dan banyak 
dari mereka yang berterimakasih kepada @ecommurz karena sudah mengangkat permasalahan ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Twitt dari @margianta terkait masalah Ruangguru 
 

Mengutip dan menerjemahkan kebahasa Indonesia cuitan warganet dengan akun twitter 
@margianta yang diunggah pada 13 maret 2021 "Startup yang menghabiskan miliaran untuk iklan dan 
acara TV adalah startup yang sama yang mengandalkan guru dan pemagang yang terlalu banyak bekerja 
dengan gaji rendah,". Twitt tersebut adalah hasil reetwet dari potongan instatory mengenai permasalahan 
Ruangguru di akun Instagram @ecommurz, yang sebelumnya diunggah oleh akun twitter @NathPribady. 

Bahasan mengenai permasalahan tersebut mendapatkan banyak interaksi dari warganet lainnya. 
Sampai kepada Iman Usman Co-Founder dari Ruangguru mengomentari tentang masalah ini dan 
memberikan klarifikasi melalui akun twitternya yaitu @imanusman yang diunggah pada 14 maret 2021. 
Namun klarifikasi yang diberikan oleh Iman dianggap tidak menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan 
sebaliknya, Iman usman dianggap mencari alasan dan pembenaran atas kelakuan perusahaannya 
tersebut. 
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Berdasarkan permasalahan di atas penting dibuat suatu penelitian karena masih ada perusahaan 
sebesar Ruangguru yang masih belum bisa memberikan kesejahteraan bagi para karyawannya. 
Permasalahan tersebut berdampak juga terhadap citra perusahaan Ruangguru yang juga menyebabkan 
krisis isu PR perusahaan, sehingga CEO  perusahaan tersebut yaitu Iman Usman turun tangan untuk 
mengklarifikasi permasalahan yang menimpa perusahaanya. 
 Ruangguru adalah salah satu dari sekian banyak start up yang dibahas oleh akun @ecommurz. 
Pembahasan-pembahasan seperti di atas, kaitannya juga dengan citra perusahaan tersebut, karena 
narasi-narasi di atas adalah narasi yang dapat menggiring citra perusahaan kearah yang buruk.  

Pada jurnal penelitian oleh (Rubiyanto & Yuliani, 2020) yang mengatakan bahwa terdapat 
pengaruh antara penggunaan Instagram terhadap pembentukan citra CNN Indonesia sebesar 47,4%. 
Seperti halnya juga pada penelitian (Trybuana, 2019) yang menujukan bahwa terpaan berita politik memiliki 
pengaruh terhadap partisipasi politik online. Pada penelitian (Apriliana, 2019) juga mengatakan terdapat 
pengaruh antara terpaan media dan tingkat perubahan sikap. 

Model teori S-O-R yang mengansumsikan bahwa stimulus (pesan) dari media massa menimbulkan 
response (efek) terarah, segera dan langsung kepada organism (komunikan). Pada penelitian 
(Munawwaroh, 2018) yang juga memakai model dari S-O-R ini, hasilnya mengatakan bahwa terpaan media 
berpengaruh terhadap minat kunjungan ke Siak Sri Indapura. Berdasarkan penelitian oleh (Rizki, 2017) 
Mengatakan bahwa terpaan Media Sosial Instagram memiliki pengaruh terhadap variabel citra destinasi. 
Pada penelitian (Rizkiani, 2019) mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara terpaan konten kriminalitas 
di akun instagram @medantalk dengan citra Kota Medan. Dari penelitian tersebut juga bisa menjadi asumsi 
bahwa dengan adanya akun @ecommurz di Instagram juga memengaruhi citra pada perusahaan Startup 
yang ada di Indonesia khususnya perusahaan Ruangguru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Terpaan 
Media Sosial Akun Instagram @ecommurz Terhadap Pembentukan Citra Pada Perusahaan Start-Up  
Ruangguru” dengan alasan sebagai berikut : Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 
melihat bahwa fenomena keberadaan akun Instagram @ecommurz yang terbilang baru dan ini sebenarnya 
merupakan cara baru serikat pekerja pada perusahaan startup ecommerce di Indonesia dalam 
memberikan kritik ke perusahaannya melalui pembentukan akun media instagram.  

Interaksi yang dihadirkan juga sangat besar, sehingga membuat para atasan perusahaan 
menanggapi dengan serius  krisis dan isu yang menimpa perusahaan mereka. Cara berkomunikasi akun 
tersebut juga menarik perhatian khalayak, karena menggunakan format meme dalam penyampaian konten 
yang ada. Mayoritas konten-konten yang dibagikan juga cenderung menggiring opini ke arah negatif, tetapi 
tidak jarang juga mereka mengapresiasi perusahaan yang menghargai para karyawannya.  

Peneliti melakukan survei kepada sejumlah followers dari akun Instagram @ecommurz. Mengacu 
pada uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada & seberapa besar 
pengaruh terpaan media sosial akun Instagram @ecommurz terhadap citra perusahaan Start-Up 
Ruangguru. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh terpaan media sosial akun instagram @ecommurz 
terhadap pembentukan citra pada perusahaan Start-Up  Ruangguru” 

Tinjauan Pustaka 
Terpaan Media 
 Rakhmat (2009, h. 66) mengatakan bahwa Terpaan Media (Media Exposure) adalah penggunaan 
media oleh khalayak yang di dalamnya terdiri dari dimensi seperti durasi, frekuensi dan atensi. Littlejohn 
(2009, h. 28) mengatakan bahwa terpaan media merupakan perilaku dan aktivitas seseorang ketika sedang 
menggunakan media. Ardianto dkk (2005, h. 164) berpendapat bahwa konsep terpaan media adalah usaha 
untuk mengerti khalayak media mengenai penggunaan dari media dari segi frekuensi dan durasi.  Bisa 
disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa terpaan media adalah proses penggunaan media oleh 
khalayak/individu yang dinilai dari frekuensi, durasi, jenis dan isi media.  
Rosengren dalam Rakhmat (2009, h. 66) mengatakan bahwa terpaan media dapat diukur melalui dimensi-
dimensi seperti berikut: 
 
 

a. Frekuensi 
Yaitu terdiri dari jumlah rutinitas atau berapa kali seseorang dalam menggunakan media dan 
mengonsumsi isi dari media tersebut. Bisa dihitung harian, mingguan, bulanan dan tahunan 

b. Durasi 
Meliputi berapa lama waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengonsumsi isi media tersebut.  

c. Atensi 
Tingkat perhatian khalayak yang diberikan ketika sedang menggunakan media dan mengonsumsi 
isi pesan dari media tersebut.  
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Citra 
 Citra adalah sesuatu yang bersifat abstrak, karena citra berkaitan dengan keyakinan dan 
pandangan kita mengenai suatu objek tertentu. Biasanya citra juga bisa dibentuk dari opini publik atau juga 
bisa datang dari pandangan pribadi individu mengenai suatu objek. Katz dalam Soemirat dan Elvinaro 
Ardianto (2007, h. 113) mengatakan bahwa citra adalah pandangan publik mengenai suatu perusahaan, 
organisasi, komite ataupun komunitas. 

Penelitian menggunakan satu jenis citra saja yaitu citra perusahaan (corporate image) sebagai alat 
untuk analisisnya. Soemirat dan Ardianto (2007, h.21) menjelaskan bahwa Citra perusahaan adalah 
sekumpulan perasaan, kesan dan gambaran dari publik mengenai perusahaan tersebut. Citra dibentuk dari 
kesan yang secara sengaja diciptakan dari orang-orang, objek atau suatu organisasi. Gregory (2011, h.63) 
menjelaskan bahwa citra perusahaan adalah suatu kombinasi dampak terhadap observer dari keseluruhan 
komponen-komponen perusahaan yang berbentuk verbal maupun visual baik yang direncanakan ataupun 
tidak atau bisa dari pengaruh eksternal lainnya. 
Indikator Pembentuk Citra Perusahaan 

Menurut Shirley Harrison (2007, h.38) mengemukakan indikator pembentukan Citra meliputi empat 
poin sebagai berikut: 

1. Kepribadian : Keseluruhan gambaran kepribadian dan karakteristik perusahaan yang 
dipersepsikan oleh publik, seperti perusahaan yang terpercaya, perusahaan yang bertanggung 
jawab secara sosial. 

2. Reputasi : Seluruh pandangan dan keyakinan kolektif yang dipegang oleh semua stakeholders dan 
publik terhadap perusahaan yang didasarkan atas persepsi dan interpretasi sebuah perusahaan. 

3. Nilai : keseluruhan nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti budaya perusahaan, sikap 
manajemen terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap dalam menangani keluhan 
pelanggan. 

4. Identitas Perusahaan : logo, warna dan slogan perusahaan yang dikenal oleh publik sebagai 
identitas, merupakan salah satu indikator pembentukam citra yang ada. 

 
Teori S-O-R 
 Teori S-O-R adalah singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Kajian teori ini semula berasal 
dari psikologi, yang kemudian juga menjadi teori komunikasi. Objek substantif/material dari ilmu psikologi 
dan komunikasi pada dasarnya sama, yaitu manusia yang di dalam jiwanya meliputi beberapa komponen, 
diantaranya: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi, Effendy (2009, h. 254).  
 Asumsi dasar dari teori ini adalah stimulus (pesan) dari media massa menimbulkan response (efek) 
terarah, segera dan langsung kepada organism (komunikan). SOR menjelaskan bagaimana suatu stimulus 
(pesan) mendapatkan respon (efek) oleh suatu organism (komunikan). Effendy (2009, h. 254) juga 
mengatakan bahwa di dalam Stimulus-Organism-Responses (S-O-R), efek atau respon yang diberikan 
adalah reaksi khusus terhadap stimulus tertentu, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 
memperkirakan kesesuaian antara pesan dari reaksi komunikan.  
 Teori ini pada dasarnya adalah suatu prinsip belajar sederhana, dimana efek merupakan reaksi 
terhadap stimulus tertentu. Stimulus (pesan) yang disampaikan kepada Organism (komunikan) nantinya 
bisa di terima ataupun di tolak. Proses komunikasi dari SOR ini akan berlangusng apabila komunikan 
mengerti akan isi pesan yang disampaikan, kemudian komunikan akan melanjutkan ke proses yang 
selanjutnya yaitu mengolah dan menerima, sehingga terjadi perubahan sikap (efek) oleh komunikan 
(organism). Pada penelitian ini menggunakan teori SOR karena peneliti ingin mengetahui response 
followers dari akun Instagram @ecommurz terhadap isi pesan yang disampaikan yaitu terkait 
permasalahan anak magang pada perusahaan start-up Ruangguru. 
Model Teori S-O-R menurut Effendy (2009, h.255)  adalah sebagai berikut:  

 
Bagan 1. Teori S-O-R 

 
 
 
 
 
 

Sumber : Effendy (2009, h.225) 
 

STIMULUS ORGANISM RESPONSE 
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Penjelasan Unsur-unsur dalam model S-O-R menurut Effendy (2009, h.255) adalah; 

1. Pesan (Stimulus) 
Stimulus adalah pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (komunikator) kepada penerima 
pesan (komunikan). Pesan yang disampaikan nantinya bisa berupa Verbal ataupun Non-Verbal. 
Dalam tahap ini stimulus yang diberikan dapat diterima ataupun di tolak. Jika stimulus ditolak, maka 
proses selanjutnya terhenti. Jika stimulus diterima oleh organisme, maka terjadi proses perhatian 
dan penerimaan pesan dan berlanjut ke proses yang selanjutnya. 

2. Komunikan (Organism) 
Organism adalah keadaan ketika komunikan menerima pesan (stimulus). Pesan yang disampaikan 
oleh komunikator nantinya diterima sebagai suatu informasi dan komunikan akan mempelajari 
informasi yang diberikan oleh komunikator. Setelah itu, komunikan akan mencoba untuk 
memahami dan menginterpretasikan setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator.  

3. Efek (Response) 
Pada tahap selanjutnya, setelah komunikan mengartikan pesan yang diberikan oleh komunikator 
maka timbul respon atau efek oleh komunikan. Efek yang diberikan oleh komunikan biasanya 
adalah perubahan sikap secara afektif, kognitif, konatif. Efek kognitif merupakan efek yang 
ditimbulkan setelah adanya proses komunikasi, efek kognitif juga berarti bahwa setiap informasi 
yang diberikan oleh komunikator menjadi bahan pengetahuan bagi komunikan. 

Berdasarkan unsur-unsur di atas, diartikan bahwa  Pesan (stimulus) yang disampaikan oleh 
komunikator yaitu @ecommurz kepada Komunikan (organism) atau followers mereka adalah 
permasalahan yang terjadi pada perusahaan start-up Ruangguru, serta Efek (Response) yang diberikan 
adalah pembentukan citra pada perusahaan start-up Ruangguru. Peneliti ingin melihat apakah terjadi 
perubahan sikap berupa pembentukan citra perusahaan setelah komunikan atau followers mereka 
menerima informasi mengenai permasalahan Ruangguru. 
 
Hipotesis  

Hipotesis ini adalah jawaban yang bersifat sementara atas rumusan pertanyaan penelitian. 
Berdasarkan kerangka diatas, maka asumsi-asumsi tersebut dapat diringkas sebagai berikut: 
H1 : Terdapat Pengaruh Terpaan Media Sosial Instagram @ecommurz Terhadap Pembentukan Citra Pada 

Perusahaan Start-Up  Ruangguru. 
H0 : Tidak Terdapat Pengaruh Terpaan Media Sosial Instagram @ecommurz Terhadap Pembentukan Citra 

Pada Perusahaan Start-Up  Ruangguru dan Shopee. 
 
Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian 
yang di gunakan adalah kuantitatif eksplanatori. Metode pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah 
metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner berupa butir pernyataan yang nantinya akan di jawab 
oleh sampel penelitian. Kusioner akan dibagikan kepada followers aktif dari akun Instagram @ecommurz 
melalui fitur direct message. Populasi pada penelitian kali ini adalah followers dari akun Instagram 
@ecommurz. Akun tersebut sudah mencapai angka 74,7 ribu per 1 september 2021. Peneliti 
menggunakan perhitungan rumus taro Yamane, rumus taro Yamane digunakan apabila jumlah populasi 
berjumlah lebih dari seribu. Peneliti menggunakan batas kesalahan yang ditolerir sebesar 10%. Jumlah 
sampel yang didapat sebanyak 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis teknik 
probability sampling dengan cara simple random sampling, dengan kriteria followers aktif akun Instagram 
@ecommurz yang mengikuti permasalahan mengenai magang di Ruangguru.  

Data primer pada penelitian kali ini didapatkan dari hasil survei kuesioner yang disebarkan 
kepada sampel dari populasi akun Instagram @ecommurz. Data sekunder penelitian diambil dari hasil studi 
kepustakaan seperti hasil penelitian orang lain, Buku, Jurnal, Wawancara dan beberapa artikel di internet. 
Data sekunder juga dijadikan rujukan peneliti untuk memperkaya teori pada penelitian kali ini. 
 
Teknik Analisis Data 
Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan kepada 30 responden yang berbeda, yaitu pada followers Instagram 
@ecommurz. Dikatakan valid apabila R Hitung lebih besar dari pada R Tabel atau (r hitung > r tabel) 
dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 sehingga didapatkan r tabel sebesar 0,3610 dan nilai Sig 
< 0,05. Pada penelitian, uji validitas menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient, tujuannya untuk menghitung apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak. Setelah 
melakukan pengujian terhadap 16 item pernyataan variabel X, terdapat 13 item pernyataan yang valid 
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sedangkan 3 item lainnya tidak valid. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas terhadap 18 item 
pernyataan variabel Y, mendapatkan hasil 14 item pernyataan yang valid dan 4 item lainnya tidak valid. 
 
Uji Reliabilitas 

Ghozali (2012, h. 47) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan selalu konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Variabel atau konstruk 
dapat dikatakan reliabel jika mencapai koefisien Alpha Cronbach >0,60. Dari jumlah responden pra 
penelitian sebanyak 30 sampel, didapatkan nilai Alpha Cronbach’s variabel X sebesar 0,811, yang mana 
nilai tersebut terletak diantara 0.81 hingga 1.00 sehingga konstruk pernyataan tersebut memiliki reliabilitas 
yang sangat tinggi. Berdasarkan jumlah responden pra penelitian sebanyak 30 responden, didapatkan nilai 
Alpha Cronbach’s variabel Y sebesar 0,889 yang mana nilai tersebut terletak diantara 0.81 hingga 1.00 
sehingga konstruk pernyataan tersebut memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Berdasarkan dua tabel 
statistik reliabilitas di atas hasilnya menunjukan bahwa kedua item pernyataan masing-masing variabel 
memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
 
Uji Korelasi 

Uji Korelasi bertujuan untuk melihat tingkatan keeratan hubungan (korelasi) antar variabel yang 
diteliti, yaitu variabel bebas (Terpaan media pada akun Instagram @ecommurz) dan variabel terikat 
(pembentukan citra pada perusahaan start-up di Indonesia). Uji korelasi pada penelitian kali ini 
menggunakan rumus Rank Spearman, tujuannya adalah untuk melihat keeratan hubungan dari dua 
variabel penelitian. 

Data yang diolah menunjukan hasil koefisien korelasi sebesar 0,424. Nilai tersebut memiliki tingkat 
hubungan yang cukup karena terletak di antara tingkat korelasi 0,400 – 0,599. Artinya bahwa terdapat 
hubungan yang cukup berarti antara Pengaruh Terpaan Media Sosial Akun Instagram @ecommurz 
(Variabel X) terhadap Pembentukan Citra Perusahaan Start-Up Ruangguru (Variabel Y). 
 
Analisis Regresi Sederhana 
 Menurut Kriyantono (2009, h. 180) Analisis regresi sederhana adalah regresi yang memiliki satu 
variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Analisis regresi sederhana bertujuan untuk 
mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Penelitian kali ini menggunakan 
persamaan regresi sederhana karena hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. 
Penelitian menggunakan analisis korelasi parsial yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan 
antar variabel, di mana variabel bebas lainnya dikontrol atau dianggap berpengaruh. Adapun rumus untuk 
menghitung persamaan regresi sederhana adalah Y = a+bX 

Tabel 43. Analisis Uji Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 31,566 3,689   8,556 0,000 

Terpaan Media  0,431 0,087 0,448 4,960 0,000 

Sumber : Hasil Penelitian 2022 
 

Perhitungan hasil output pada tabel 43, dapat disusun persamaan regresi linear sederhana 
dengan perhitungan Y= 31,566 + 0,431X. Berdasarkan hasil olah data dapat diketahui, apabila 
pengaruh terpaan media sosial Instagram @ecommurz (Variabel X) tidak mengalami perubahan, 
maka pembentukan citra perusahaan start-up Ruangguru (Variabel Y) memiliki nilai sebesar 31,556. 
Artinya bahwa apabila hasil B Positif (+), maka angka variabel pengaruh terpaan media meningkat 
sebesar 0,431. Sehingga bisa ditarik kesimpulan semakin naik nilai yang didapat dari terpaan media 
sosial Instagram @ecommurz, maka pengaruh pembentukan citra perusahaan start-up Ruangguru 
akan meningkat. 
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4.3.3 Uji Koefisien Determinasi 
Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur besar persentase atau seberapa besar 

tingkat pengaruh variabel X (Terpaan media pada akun Instagram @ecommurz) mempengaruhi 
variabel Y (pembentukan citra pada perusahaan start-up di Indonesia). Koefisien determinasi 
dihitung dengan cara mengkuadratkan hasil korelasi kemudian dikalikan dengan 100% seperti 
berikut, 𝐾𝑑 = 𝑟%𝑥100% 
            Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 
(Terpaan Media Sosial Instagram @ecommurz) terhadap Variabel Y (Pembentukan Citra 
Perusahaan Start-Up Ruangguru). Berikut adalah tabel perhitungan yang sudah diolah. 
 

Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .448a 0,201 0,193 5,918 

a. Predictors: (Constant), Terpaan Media 
Sumber : Hasil Penelitian 2022 

 
Berdasarkan perhitungan tabel diatas, dapat dilihat bahwa (koefisien determinasi) dengan 

menggunakan rumus KD = 𝑟%	x	100%, hasil menunjukan R=0,448 dan R%=0,201. Keterangan, KD : 
Koefisien Determinasi, r : Koefisien Korelasi, maka KD = 0,201 x 100%, KD = 20,1%. Berdasarkan hasil 
perhitungan koefisien determinasi tersebut, dapat dilihat bahwa nilai korelasi (R) = 0,448 dan nilai R Square 
(yang memengaruhi pengkuadratan nilai korelasi) sebesar 0,201 = 20,1% . Berdasarkan perhitungan 
tersebut bisa diketahui bahwa terdapat pengaruh Terpaan Media Sosial Instagram @ecommurz (Variabel 
X) terhadap Pembentukan Citra Perusahaan Start-Up Ruangguru (Variabel Y) sebesar 20,1%, sedangkan 
sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 
4.3.4 Uji Hipotesis 
 Penentuan kesimpulan signifikan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu : 
penentuan dengan level signifikansi, dari t tabel nilainya ditentukan pada tingkat siginifikansi 5% dan dfl = 
n-2, yaitu 100-2 = 98. Dengan demikian diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984 maka t hitung (4,960) > t tabel 
(1,984). Pengaruh variabel juga bisa kita lihat dari nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 
dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak H1 diterima. Dengan 
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Terpaan Media Sosial Akun Instagram 
@ecommurz Terhadap Pembentukan Citra Pada Perusahaan Start-Up Ruangguru. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, terdapat pengaruh sebesar 20,1% pada uji koefisien 
determinasi dengan nilai R=0,448 dan R%=0,201. Nilai koefisien regresi yang di dapatkan sebesar 0,431 
sehingga bernilai positif, artinya semakin tinggi terpaan media sosial akun instagram @ecommurz, maka 
semakin meningkat pengaruhnya terhadap pembentukan citra perusahaan start-up Ruangguru. Nilai t-
hitung (4,960) > t-tabel (1,984), nilai signifikansinya atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 yang mana nilai 
tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terpaan media sosial Instagram 
@ecommurz berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan citra pada perusahaan start-up 
Ruangguru. Maka dapat disimpulkan Terpaan Media Sosial Akun Instagram @ecommurz berpengaruh 
secara signifikan terhadap Pembentukan Citra Pada Perusahaan Start-Up Ruangguru sebesar 20,1%. 
Sisanya 79,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 
 
5.2 Saran 
 Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka peneliti mengajukan saran praktis 
dan saran akademis yang nantinya diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pembaca dan 
pihak-pihak yang terkait pada fenomena dalam penelitian ini. 

5.2.1 Saran Praktis    
1. Akan menjadi lebih baik bagi Ruangguru untuk mempertimbangkan pengaruh akun-akun media 

sosial yang ada di internet seperti akun Instagram @ecomurz terhadap pembentukan opini yang 
dilontarkan kepada perusahaan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membentuk 
divisi baru, yaitu gabungan antara divisi PR dan Social Media untuk mengawasi semua opini atau 
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interaksi di internet yang berkaitan dengan perusahaan. Ketika suatu krisis kehumasan terjadi, 
Ruangguru akan bisa lebih siap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serupa yang 
menimpa perusahaan mereka nantinya, sehingga klarifikasi yang diberikan oleh perusahaan juga 
akan diterima dengan baik oleh khalayak. 

5.2.2 Saran Akademis 
1.  Hasil besaran pengaruh yang di dapat sebesar 20,1 % angka tersebut berada di tingkatan yang 

lemah, maka dari itu peneliti berharap nantinya ada penelitian yang bisa mengkaji lebih lanjut 
mengenai faktor-faktor lain yang masih belum diketahui oleh peneliti sebelumnya. 

2.  Terdapat 7 instrumen pernyataan yang tidak valid pada penelitian kali ini, di harapkan bagi penelitian 
selanjutnya, mampu mengevaluasi pernyataan-pernyataan yang tidak valid tersebut sehingga 
nantinya alat ukur yang dibuat oleh penelitian selanjutnya bisa valid dan reliabel. 
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