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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi semakin berkembang bukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tetapi juga untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Teknologi pada era digital digunakan sebagai alat untuk 

membantu manusia secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu teknologi yang membantu manusia adalah gadget. Pada era digital sekarang, 

hampir semua orang memiliki gadget karena bentuk dan ukurannya yang mudah 

untuk dibawa kemana saja. Dengan terkoneksi internet, gadget memiliki banyak 

kegunaan salah satunya adalah untuk mencari informasi terutama informasi 

kesehatan. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa, sebanyak 51,06% 

pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi 

kesehatan, dan sebanyak 14,05% digunakan untuk berkonsultasi dengan ahli 

kesehatan. Survei dari sebuah perusahaan asuransi dan lembaga penelitian pada 

September 2018 juga menunjukkan, 73% masyarakat Indonesia menempatkan 

kesehatan pribadi sebagai isu nomor satu dalam kehidupan mereka. Jumlah ini 

meningkat 19% dari indeks yang sama pada tahun 2017 (sumber: 

www.lifestyle.okezone.com diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 14:06). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Presentase Survei yang dilakukan APJII 

Sumber: https://apjii.or.id/   
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Intensitas penggunaan internet relatif tinggi salah satunya untuk mengakses 

media sosial. Media sosial merupakan kombinasi dari perkembangan teknologi 

dan komunikasi yang masuk kedalam kategori new media. New media merupakan 

produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama 

computer digital (Creeber dan Martin, 2009: 72). 

Pada era digital, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari 

masyarakat kota besar. Dilansir www.andi.link (diakses pada tanggal 9 April 2019 

pukul 10:26 WIB), berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh HootSuite dan We 

Are Social pada Januari tahun 2019 menyebutkan bahwa di Indonesia ada 150 juta 

orang yang terbilang aktif menggunakan media sosial, sedangkan terdapat 150 

juta pengguna aktif internet dari total populasi 268,2 juta jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya fungsi dari media sosial sekarang ini menjadikan media sosial 

sebagai alat yang berguna dalam segala aspek kehidupan. Selain untuk 

berkomunikasi antar sesama pengguna media sosial dengan platform yang sama, 

media sosial juga digunakan sebagai alat untuk memberikan informasi maupun 

bertukar informasi dan sebagai media promosi perusahaan untuk beriklan. Dengan 

demikian, secara tidak sadar media sosial menjadi salah satu alat yang penting 

dalam kehidupan ekonomi dan komunikasi manusia. 

Gambar 2. Presentase Survei yang dilakukan We Are Social 

Sumber: https://andi.link/  
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Menurut Kaplan dan Haenlein (2010: 68-69), media sosial adalah 

sekelompok aplikasi berbasiskan internet yang didirikan berdasarkan kerangka 

pikiran ideologi dan teknologi dari Web 2.0, dan memungkinkan terbentuknya 

kreasi dan pertukaran informasi dari pengguna internet. Media sosial menjadi 

sarana bagi penggunanya untuk bertukar informasi, membangun citra diri, dan 

sebagai media promosi suatu produk atau perusahaan. 

Ada berbagai macam platform media sosial yang sedang marak digunakan 

oleh khalayak salah satunya adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi berbagi 

foto dan video yang dapat diunduh gratis oleh pengguna iOS dan Android yang 

dirilis pada tahun 2010. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa salah satu 

platform media sosial Facebook, mengambil alih Instagram dengan nilai $1 miliar 

(Tribunnews, April 2014). Melalui Instagram, pengguna dapat bersosialisasi 

dengan pengguna lainnya karena terpadat fitur ‘comment’ dan ‘like’ yang 

disediakan disetiap foto. Selain itu juga ada fitur lainnya, yaitu fitur Instagram 

Ads yang dirilis pada Oktober 2013,  Instagram Stories yang dirilis pada Agustus 

2016 dan fitur IGTV yang baru saja dirilis pada Juni 2018. 

Dengan beberapa fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh Instagram 

mendorong pertumbuhan penggunanya yang luar biasa, yang akhirnya 

menjadikan Instagram sebagai digital marketer, terutama sebagai media untuk 

melakukan branding. Dilansir oleh www.teknologi.id (diakses pada tanggal 7 

Februari 2019 pukul 15:40), berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh 

Hootsuite dan We Are Social, Instagram diketahui merupakan media sosial 

dengan jumlah pengguna terbanyak ke tujuh di dunia dengan jumlah pengguna 

mencapai 1 miliar pada bulan Juni 2018 dan menjadi jumlah pengguna terbanyak 

ke empat di Indonesia dengan presentase 38%. Dalam survei terbaru pada bulan 

Januari 2019 yang dilakukan oleh We Are Social, terdapat penambahan presentase 

pengguna Instagram di Indonesia yang aktif menjadi 80%. 
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Meningkatnya jumlah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga 

pengguna Instagram di Indonesia mendorong perusahaan dan pelaku bisnis online 

yang menjalankan komunikasi pemasarannya melalui Instagram, salah satunya 

adalah perusahaan start up Halodoc. Halodoc merupakan salah satu layanan di 

bidang farmasi yang diluncurkan oleh PT Media Dokter Investama pada April 

2016, yang bergerak melalui aplikasi dan website. Sebelum Halodoc, PT Media 

Dokter Investama telah meluncurkan layanan LabConx untuk pengecekan hasil 

laboratorium secara online dan ApotikAntar yang memudahkan pengguna untuk 

mendapatkan obat. 

Halodoc memiliki fitur layanan untuk berkonsultasi langsung dengan para 

dokter terpercaya melalui chat, voice dan video call. Pengguna Halodoc bisa 

memilih dokter yang sesuai dengan kebutuhan dengan biaya yang bervariasi. 

Selain itu, aplikasi Halodoc juga terkoneksi langsung dengan ApotekAntar dan 

juga laboratorium, sehingga pengguna bisa membeli obat dan memesan jasa 

laboratory test dari laboratorium resmi. 

 

 

Gambar 3. Presentase Survei yang dilakukan We Are Social 

Sumber: https://andi.link/  
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Dari tabel 1 diatas dapat dilihat media sosial Facebook yang dimiliki oleh 

Halodoc memiliki jumlah followers paling banyak. Namun, peneliti memilih 

media sosial Instagram Halodoc karena pada media sosial Instagram Halodoc 

lebih banyak interaksi yang dilakukan oleh followers seperti likes dan comments. 

Disamping memberikan informasi kesehatan melalui kontennya, Halodoc 

memanfaatkan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran dan sebagai 

media beriklan untuk mempromosikan fitur-fitur layanan. Saat ini Halodoc 

memiliki jumlah pengikut sebanyak 166,757 di Instagram (per 20 Januari 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui akun Instagramnya, Halodoc selalu mengunggah konten menarik 

yang berisikan informasi seputar kesehatan. Sedangkan pada fitur Instagram 

Stories, Halodoc menggunakannya untuk membagikan sebagian informasi seputar 

Media Sosial Jumlah Followers 

Twitter 2.450 

Facebook 344.120 

Instagram 166.757 

Youtube 1.075 

Tabel 1. Akun Media Sosial Halodoc 

Sumber: Media Sosial Halodoc 

Gambar 4. Akun Resmi Halodoc di Instagram 
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kesehatan yang ditujukan kepada artikel yang ada di website Halodoc dan 

mengunggah testimoni dari para konsumen yang telah menggunakan Halodoc. 

Alasan mengapa peneliti memilih media sosial Instagram Halodoc karena 

terdapat fenomena yang menarik dalam kasus ini, yaitu cara bagaimana Halodoc 

menggunakan media sosial Instagram untuk memberikan informasi penting 

seputar kesehatan kepada followers dan sekaligus memanfaatkan media sosial 

untuk melakukan komunikasi pemasaran dan beriklan secara langsung yang juga 

disebut sebagai iklan advertorial. Halodoc mengunggah konten post yang menarik 

dan mengandung fakta maupun informasi seputar kesehatan dan penyakit dari 

yang sering kita alami sampai yang jarang diketahui. 

Selain itu, alasan penulis memilih media sosial Instagram Halodoc karena 

Halodoc memanfaatkan kolom komentar di Instagram untuk berinteraksi kepada 

followersnya yang bertanya seputar keluhan sakit yang berkaitan dengan konten 

yang di unggah, tanya obat, maupun komplain masalah di aplikasi. Selain 

interaksi yang dilakukan Halodoc dan followers, followers Halodoc juga memberi 

komentar saling mention kepada sesama pengguna Instagram lain, dan merespon 

baik informasi yang diberikan oleh Halodoc melalui akun Instagram. Apakah 

dengan cara menggunakan media sosial Instagram dapat mempengaruhi motif 

bagi followers akun resmi Instagram @halodoc? 

Peneliti dalam hal ini melakukan survei pada followers akun resmi @halodoc 

di Instagram. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian guna mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media 

sosial Instagram terhadap motif followers. Penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @halodoc terhadap Motif 

Followers (Survei Penelitian Pada Followers Halodoc di Media Sosial 

Instagram @halodoc)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian, yaitu: 

1. Ada atau tidaknya pengaruh dari penggunaan media sosial Instagram 

@halodoc terhadap motif followers? 

2. Seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial instagram @halodoc 

terhadap motif followers? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari penggunaan media sosial 

Instagram @halodoc terhadap motif followers. 

2. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial Instagram 

@halodoc terhadap motif followers. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Kegunaan akademis dari penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya riset 

tentang penggunaan media sosial terutama terkait informasi kesehatan dan dapat 

memberikan pengetahuan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut 

dengan masalah yang sejenis yang diharapkan dapat menunjang perkembangan 

dalam ilmu komunikasi dengan konsentrasi periklanan. Selain itu, penelitian ini 

juga dapat digunakan peneliti untuk memperdalam ilmu dan pengalaman di 

bidang Periklanan serta mengimplementasikan teori uses and gratifications.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi 

Halodoc dan platform sejenis dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang 

kesehatan melalui media sosial Instagram, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca untuk memahami lebih jauh pemahaman tentang pengaruh penggunaan 

media sosial Instagram terhadap motif followers. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis membuat kerangka 

sistematika penulisan, sebagai berikut: 

B.AB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian 

BAB II 

 

KAJIAN TEORITIS 

Pada bab ini berisikan teori – teori dasar yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan beserta 

kerangka berpikir 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, 

jenis penelitian, metode analisis data, metode 

pengumpulan data, teknik analisis data serta waktu 

dan tempat penelitian dilakukan 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan profil perusahaan, hasil penelitian, 

data analisis variabel X dan variabel Y, dan teknik 

analisis data 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dan 

saran berdasarkan hasil penelitian analisis dan 

pembahasan penelitian 

DAFTAR PUSTAKA Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk 

melengkapi pengumpulan data-data dalam proses 

pengerjaan penelitian 

LAMPIRAN Berisikan data-data pendukung untuk penelitian ini 
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