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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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.  

Teknologi Internet menunjang kegiatan berkomunikasi kita agar bisa 

dilakukan dari mana saja. Internet menghapus batas-batas/jarak yang dahulu 

menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Saat ini kita pun bisa berkomunikasi 

dengan semua orang yang berada di seluruh penjuru dunia, tentunya antara 

Komunikator maupun Komunikan juga harus memiliki jaringan Internet. Menurut 

Rogers dalam Abrar (2003, h. 1) Teknologi Komunikasi adalah perangkat keras 

yang memungkinkan individu untuk bertukar pesan dan informasi. 

 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.  

Tujuan penggunaan internet tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari 

mencari hiburan, informasi, bacaan ataupun streaming. Salah satu contoh 

penggunaan internet adalah dengan menggunakan Media Sosial. Kaplan and 

Haenlein (2010, h.60) berpendapat bahwa media sosial adalah aplikasi berbasis 

internet yang memudahkan kita dalam bertukar, mengelola dan mengirim informasi 
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kepada pengguna lain. Media sosial juga bisa dijadikan sebagai alat promosi atau 

alat membangun personal branding seseorang. 

Aplikasi/platform dari media sosial yang bisa kita gunakan pada saat ini 

sangat beragam. 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. Penyebab 

kenaikan angka penggunaan media sosial tersebut juga disebabkan oleh kebijakan 

WFH (Work From Home)  yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Hal 

tersebut membuat para karyawan, anak sekolah maupun mahasiswa bisa 

menggunakan Media Sosial Instagram sepanjang waktu. Berbeda jika sebelumnya 

mereka harus berada di kantor atau institusi universitas dan sekolah yang bisa jadi 

tidak boleh untuk mengaksesnya ketika mereka di sana.  

Pengguna Instagram juga didominasi oleh generasi Z dan Millenial yang 

berumur 18-24 tahun sebanyak 25 juta, angka tersebut menunjukan bahwa 37% 

pengguna Instagram yang ada di Indonesia berusia 18-24 tahun. Diikuti oleh 

pengguna yang berumur 25-34 tahun dengan jumlah sebanyak 21 juta atau 32% 

dari keseluruhan pengguna Instagram di Indonesia. Berdasarkan data di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengguna Instagram di Indonesia sangat di dominasi oleh usia 

produktif yang berumur 18-34 tahun. Sebanyak 69,3% pengguna Instagram 

didominasi oleh rentang umur tersebut. Pada rentang usia produktif tersebut, 

segmentasi konten yang di konsumsi juga bisa bermacam-macam. Tergantung 

kepada kebutuhan ataupun hal apa yang ingin mereka cari dan tahu.  

Pengguna media sosial memiliki minat masing-masing terhadap isi media 

yang ingin mereka konsumsi. Isi media tersebut bisa berupa informasi, hiburan, 

edukasi ataupun berita. Pada saat ini salah satu sosial media yang memungkinkan 

untuk memiliki itu semua adalah Instagram. Berdasarkan pengertian yang ditulis 

oleh Bambang Winarso di Dailysocial.id (2015), Instagram adalah aplikasi mobile 

Smartphone yang memudahkan pengguna untuk membidik, mengatur dan 

membagikam foto atau video ke halaman utama Instagram (timeline). Foto atau 

video yang sudah kita bagikan akan terpampang di timeline pengguna lain yang 

menjadi pengikut anda. Instagram memiliki sistem pertemanan mengikuti dan 
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diikuti, ‘mengikuti’ artinya kita mengikuti pengguna lain, ‘diikuti’ artinya 

pengguna lain mengikuti kita.  

Berdasarkan artikel yang di tulis oleh Yudo Dahono pada beritasatu.com 

yang diakses pada 10 September 2021 pukul 07:50, Instagram berada pada 

peringkat ketiga dengan penggunaan media sosial paling banyak di Indonesia 

setelah Youtube dan Whats app, sedangkan Facebook, Twitter dan Tiktok berada 

di bawah Instagram. Bedasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa Instagram 

adalah media sosial jejaring yang paling banyak digunakan di Indonesia dari pada 

media sosial jejaring lain seperti Facebook, Twitter, Tiktok, Linked In dan lain-

lain. 

 Akun media yang menjadi objek penelitian kali ini adalah akun Instagram 

@ecommurz. Ecommurz sendiri menjadi perbincangan hangat pada awal tahun 

2021 ini. Tidak hanya di Instagram, Ecommurz juga menjadi perbincangan 

pengguna Twitter di Indonesia. 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.  

Pada awalnya, akun ini dibuat hanya untuk sekadar curhat tentang dunia 

pekerjaan saja khususnya pada tech industry start-up yang ada di Indonesia. 

Pengelola akun mengatakan bahwa ketika WFH mereka sulit untuk menyampaikan 

keluh kesah mengenai pekerjaan secara langsung. Biasanya ketika di kantor keluh 

kesah tersebut dibicarakan pada jam makan siang dengan rekan-rekan lainnya. 

Kondisi WFH membuat mereka merasa stress karena tidak bisa sharing tentang 
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permasalahan pekerjaan secara langsung kepada rekan-rekannya. Maka dari itu 

dibuatlah akun yang membranding dirinya ini sebagai E-commerce Meme Factory 

yang jika dibahasa indonesiakan artinya “Pabrik Meme E-commerce”. 

Pada highlight story “tentang kami” di Instagram @ecommurz, mereka 

mengatakan bahwa tujuan mereka mendirikan akun tersebut adalah untuk 

mengungkapkan sisi lain tentang budaya kerja di perusahaan start-up e-commerce 

yang ada di Indonesia. Melihat Fenomena banyaknya anak-anak muda yang ingin 

bekerja pada perusahaan-perusahaan start-up tersebut, karena terlihat 

menyenangkan dan keren jika dilihat dari luar.  

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. Cara penggunaan aplikasi pada Ruangguru sama saja seperti 

sebuah bimbel namun diubah menjadi platform online. Di media televisi Indonesia, 

Ruangguru adalah salah satu perusahaan yang memakai spot iklan TVC paling 

banyak, bahkan Ruangguru membuat program acaranya sendiri untuk 

mengiklankan produknya. Penggunaan spot iklan dan program Ruangguru tersebut 

adalah salah satu strategi marketing Ruangguru untuk meningkatkan Brand 

Awareness perusahaan mereka. 
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 Perusahaan startup Ruangguru, berdiri sejak tahun 2014 yang didirikan oleh 

Iman Usman dan Belva Devara, kedua pendiri Ruangguru tersebut masuk ke dalam 

daftar pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui majalah forbes 30 under 30 

dalam kategori sektor teknologi konsumen di Asia. Belva dan Iman adalah sosok 

inspirasi bagi anak muda Indonesia yang ingin memulai sebuah perusahaan, 

khususnya start-up. Semenjak pendiri dari Ruangguru tersebut masuk ke dalam 

daftar forbes 30 under 30, pembentukan citra mengenai start-up Ruangguru 

terbilang cukup baik. Banyak media dalam negeri dan media luar yang menyoroti 

kesuksesan dua pendiri Ruangguru tersebut. Euforia mengenai kesuksesan 

Ruangguru tidak berlangsung lama, karena setelah itu muncul ke permukaan 

mengenai permasalahan kesejahteraan karyawan magang pada perusahaan 

Ruangguru tersebut. 

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 memberikan beban kerja 

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

Gambar 1. Instastory dari akun @ecommurz terkait masalah Ruangguru   

    Sumber : akun Instagram @ecommurz 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Akun twitter @margianta  

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 
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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. 

Berdasarkan permasalahan di atas penting dibuat suatu penelitian karena 

masih ada perusahaan sebesar Ruangguru yang masih belum bisa memberikan 

kesejahteraan bagi para karyawannya. Dikutip dari pernyataan resmi pada situs 

ruangguru.com/about-us mereka mengklaim bahwa, aplikasi Ruangguru telah 

memiliki lebih dari 22.000.000 pengguna serta mengelola 300.000 guru yang 

menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Statistik tersebut 

menjadikan Ruangguru yang terdepan di pasar aplikasi belajar online di Indonesia. 

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. Soemirat dan Ardianto (2007, h. 

114) menjelaskan bahwa citra merupakan gambaran yang dimiliki dan yang ada di 

dalam benak seseorang mengenai objek seperti perusahaan/organisasi tertentu. 

Pembentukan citra tersebut dibentuk melalui konten-konten yang dibagikan oleh 

akun Instagram @ecommurz.  

Merujuk pada jurnal penelitian oleh (Rubiyanto & Yuliani, 2020) yang 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan Instagram terhadap 

pembentukan citra CNN Indonesia sebesar 47,4%. Pada penelitian (Massardi, 

2018) juga mengatakan bahwa daya Tarik konten Instagram berpengaruh terhadap 

citra merek Rollover Reaction sebesar 59,1%. Pada penelitian oleh (Putri, 

Hendrayani & Uljanatunnisa, 2020) melihat dari sudut pandang pelayanan 

customer pada Instagram Ninja Express dan pengaruhnya terhadap peningkatan 

citra perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh antara 

kualitas pelayanan terhadap citra perusahaan Ninja Xpress.  
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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. Peneliti mengansumsikan bahwa 

terpaan media oleh akun Instagram @ecommurz mempunyai dampak terhadap 

pembentukan citra pada perusahaan start-up Ruangguru. 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. 

Pada penelitian oleh (Madevi, Yulianto & Bafadhal, 2019) mengatakan 

bahwa Citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Teori yang dipakai 

pada penelitian (Madevi, Yulianto & Bafadhal, 2019) adalah Citra Merek dan 

Minat beli, berbeda dengan penelitian penulis yaitu Stimulus-Oganism-Respons. 

Peneliti menemukan beberapa perbedaan antara jurnal terdahulu dan 

penelitian kali ini secara keseluruhan. Pada 10 jurnal terdahulu yang sudah di tulis 

di atas hanya ada dua yang meneliti tentang pembentukan citra perusahaan, 

selebihnya ingin meneliti mengenai pembentukan citra merek, citra destinasi dan 

citra tempat. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui mengenai 

pembentukan citra perusahaan. Variabel Y jurnal terdahulu dan penelitian kali ini 

terlihat sama walaupun perusahaan yang akan di teliti berbeda, jika pada jurnal 

terdahulu meneliti tentang perusahaan CNN Indonesia dan Ninja Xpress. Pada 
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penelitian kali ini penelitian lebih mengarah kepada pembentukan Citra perusahaan 

Startup Ruangguru. 

 Perbedaan yang cukup menonjol juga terlihat pada situasi saat penelitian ini 

berjalan. Pada penelitian terdahulu, sebagian besar dibuat sebelum adanya situasi 

pandemi covid-19, sedangkan permasalahan pada penelitian ini terjadi ketika ada 

pandemi covid 19 yang mana penggunaan media sedang naik-naiknya, karena 

aktivitas kita hanya terbatas di dalam rumah. Pada penelitian terdahulu media sosial 

Instagram yang diteliti adalah media sosial Instagram perusahaan tersebut seperti 

@cnnindonesia dan @ninjaxpress, sedangkan media sosial yang ingin diteliti pada 

penelitian kali ini adalah akun media sosial yang tidak terafiliasi dengan perusahaan 

manapun, akun media sosial yang dibuat secara independen oleh pengguna 

Instagram, yaitu akun @ecommurz. 

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 
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terhadap pembentukan citra pada perusahaan Start-Up  Ruangguru” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Seberapa Besar Pengaruh Terpaan Media 

Sosial Akun Instagram @ecommurz Terhadap Pembentukan Citra Perusahaan 

Start-up Ruangguru”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Praktis 

Tujuan praktis penelitiannya yaitu: “Untuk mengetahui Seberapa Besar 

Pengaruh Terpaan Media Sosial Akun Instagram @ecommurz Terhadap 

Pembentukan Citra Pada Perusahaan Start-up Ruangguru”. 

1.3.2 Tujuan Teoritis 

Bertujuan untuk menguji teori S-O-R (Stimulus Organism Response) 

kaitannya dalam dalam hal terpaan media sosial instagram @ecommurz dan 

pembentukan citra perusahaan start-up Ruangguru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

memperkaya riset dan ilmu baru mengenai pemanfaatan New Media terutama 

terkait dengan pembentukan citra pada suatu perusahaan atau organisasi tertentu. 

Bisa memberikan pengetahuan baru mengenai masalah-masalah yang serupa 

nantinya, diharapkan bisa menunjang perkembangan ranah ilmu komunikasi di 

bidang Media baru dan Publik Relation serta bisa dijadikan rujukan oleh penelitian 

yang lebih lanjut. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi suatu 

perusahaan atau organisasi dalam menciptakan citra yang baik di mata publik pada 

era media baru. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca agar bisa 

memahami bagaimana pengaruh akun Instagram dalam membentuk citra pada 

suatu perusahaan. 

 
1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penelitian yang digunakan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Pada bab 1, penelitian berisi mengenai latar belakang data 

permasalahan dan fenomena pada akun @ecommurz, penelitian 

terdahulu, rumusan masalah terkait pengaruh akun @ecommurz 

terhadap pembentukan citra perusahaan start-up Ruangguru, tujuan 

penelitian, kebermanfaatan penelitian dan juga sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bagian tinjauan pustaka, berisi mengenai konsep penelitian 

seperti Internet, Media Baru, Media Sosial, Instagram, Meme, Start-

Up, Terpaan Media dan Citra. Teori penelitian yang berhubungan 

dengan topik dan masalah penelitian seperti Teori S-O-R, dan 

kerangka pemikiran serta hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bagian ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian yang 

dipakai, populasi penelitian, sampel yang dipakai, teknik penarikan 

sampel yang digunakan seperti Non Probability Sampling dengan 

Puposive Sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan 

seperti penyebaran kuesioner, teknik analisa data yang digunakan, 

waktu & tempat penelitian. 

 
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN  

Pada BAB ini, peneliti menguraikan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan kepada 100 responden dan membahasnya. BAB ini 

berisikan Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Penelitian yang 
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dijabarkan serta Hasil Analisis Data seperti Uji Korelasi, Uji 

Regresi, Uji Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

  Pada BAB kesimpulan dan saran, peneliti membuat kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan yang sudah ditulis sebelumnya. Di 

sini peneliti juga berusaha untuk memberikan saran praktis dan 

akademis yang bisa di implementasikan setelah penelitian ini selesai. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka berisikan mengenai referensi yang dipakai peneliti 

untuk merujuk suatu kutipan, hasil penelitian ataupun data-data 

yang diperlukan. Peneliti menggunakan Buku, Jurnal, Skripsi dan 

Artikel yang ada di internet sebagai bahan rujukan penelitian. 

LAMPIRAN  

Lampiran penelitian berisikan dokumen-dokumen penelitian seperti 

kuesioner penelitian, dokumentasi dan gambar-gambar. 

 
 


