
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Komunikasi menyentuh semua aspek di dalam kehidupan manusia, baik 

secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi atau perusahaan. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini sangat membantu 

kegiatan komunikasi agar berjalan cepat dan efektif, memudahkan pencarian 

berbagai informasi yang dibutuhkan. Informasi bukanlah hal yang baru di dalam 

kehidupan manusia, dengan adanya informasi pengetahuan akan bertambah, 

kebutuhan individu maupun sosial akan mudah terpenuhi. 

 Dalam kondisi tertentu, individu maupun kelompok ataupun organisasi 

membutuhkan banyak informasi untuk mendukung pekerjaan mereka. Beberapa 

khalayak memandang bahwa informasi yang dibutuhkan adalah sebagai upaya 

pemenuhan atas rasa ingin tahu, serta menguatkan keyakinan atas suatu hal 

maupun peristiwa, fenomena yang ada. Di dalam Al – Qur’an terdapat aya yang 

menjelaskan tentang komunikasi, yang bermakna Qaulan Baligha / tepat sasaran, 

komunikatif, to the point, mudah dimengerti.  

QS. An Nisa ayat 63 

ُهْم َوِعْظُهْم  ُ َما ِف قُ ُلوِِبِْم َفَأْعِرْض َعن ْ أُولَِئَك الَِّذيَن يَ ْعَلُم اَّللَّ
 َوُقْل ََلُْم ِف أَنْ ُفِسِهْم قَ ْوال بَِليًغا

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 

dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 



2 
 

 

berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha 

–perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. 

 Media internet kini menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap dan cepat. Berbagai perusahaan mencoba berinteraksi 

sebagai upaya manajemen untuk mendekatkan diri dengan publiknya melaui 

media online atau media internet. Karakteristik internet yang dapat diakses 

dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun membuat pengguna internet dapat 

mencari informasi sesuai kebutuhan. Berbagai pilihan atau opsi media yang ada 

dalam mencari atau menggunakan media mana yang bisa memenuhi kebutuhan 

atau kepuasan informasi. 

 Internet merupakan sarana pendukung dalam kegiatan Public Relations. 

Banyak para praktisi PR yang memanfaatkan media online dalam aktivitas PR 

karena memberi kemudahan dalam kesulitan yang dihadapi dalam aktivitas kerja 

PR terutama dibidang PR Online, dengan menggunakan internet praktisi Public 

Relations dapat menyampaikan informasi kepada khalayak secara lebih cepat, 

efisien, dan terperinci. 

 Penggunaan internet untuk menunjang kegiatan public relations dikenal 

dengan istilah public relations on the net atau electronic public relations (E-PR) 

atau PR online ( Rachmat Kriyantono, 2006: 333). 

  Manfaat media internet bagi pelaku PR online sangatlah penting karena 

media internet memiliki peranan yang lebih besar dan luas. PR online hanya akan 

bergantung pada seorang perantara yang disebut reporter atau wartawan atau 

editor dalam menyampaikan pesan-pesan perusahaan untuk dituangkan di media 

cetak demi membangun citra perusahaan. Dengan menggunakan media internet 
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dapat langsung menyampaikan pesan-pesan kepada target publik  serta 

memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya, seperti komunikasi yang konstan. 

Internet bagaikan satpam atau sekretaris yang tidak pernah tidur selama 24/7 (24 

jam x 7 hari) dengan potensi target publik  seluruh dunia. Internet memungkinkan 

untuk merespon secara cepat semua permasalahan dan pertanyaan dari para 

prospek dan pelanggan, dengan internet bisa memperoleh feedback dari pelanggan 

atau pengunjung situs web secara langsung dan cepat. Komunikasi antara 

organisasi dan publik merupakan tujuan utama aktivitas PR online, karena 

aktivitas ini akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling 

bermanfaat yang tidak dapat dilakukan langsung oleh media offline. 

  PR Online dijalankan karena mengingat betapa sangat tergantungnya 

masyarakat terutama setiap individu pada dunia maya atau internet yang telah 

sangat mudah hadir hanya dalam genggaman tangan. Keterjangkauannya pada 

semua hal yang begitu mengglobal sangat mendukung kerja PR online secara 

lebih maksimal. Sistem PR online dalam  bekerja salah satunya bisa melalui 

beberapa cara seperti menggunakan blog, media sosial, website, dll. Kegiatan 

komunikasi yang dilakukan PR online melalui internet, misalnya melalui e-mail, 

memasang iklan langsung melalui internet, dan membuat website perusahaan, 

sehingga komunikasi bisa langsung dilakukan dengan membuka situs dari 

perusahaan tersebut.  Manfaat PR online antara lain, dapat menjalin hubungan 

yang baik dengan berbagai media melalui media online, dapat digunakan sebagai 

sarana komunikasi mitra bisnis internasional dengan biaya yang relatif minim, 
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feedback dapat langsung diperoleh dari publik, dan dapat langsung memperoleh 

keinginan-keinginan publik tanpa harus menebak dan melakukan riset. 

  Sekarang ini merupakan era sosial media. Suka tidak suka, mau tak mau, 

hal ini tentu mempengaruhi cara kerja  praktisi Public Relations (PR). Banyaknya 

jejaring sosial membuat PR tak lagi hanya berkutat dengan urusan press release 

yang mengedepankan kaidah bahasa formal. PR juga dituntut lebih aktif untuk 

bisa berkomunikasi dengan khalayak di dunia maya. Jejaring sosial seperti 

facebook dan twitter merupakan media yang efektif untuk membangun personal 

branding maupun corporate branding. Khalayak memandang, bahwa teknologi 

internet memungkinkan untuk mencari informasi-informasi yang mereka 

butuhkan dengan segala kelebihan dibandingkan dengan karakteristik media 

massa konvensional sebelumnya. Pesan dan informasi memegang peranan penting 

dalam penelitian tentang sebuah situs media sosial. Media sosial identik dengan 

informasi karena media sosial memuat tentang informasi selain networking. 

Saat ini peran internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. 

Dengan kehadiran internet, khalayak dapat menjelajahi dunia dimana dalam 

waktu sekejap dapat mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana kondisi suatu 

tempat, dari pengertian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa internet 

merupakan bagian perkembangan dari kegiatan public relations baik untuk 

menjalin hubungan dengan publik atau stakeholders juga dapat membentuk citra 

perusahaan dan keperluan public relations lainnya. 

Informasi yang disajikan didalam penggunaan internet dihimpun oleh 

beberapa browser dengan konten jejaring sosial salah satunya twitter. Twitter 
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merupakan salah satu inovasi dari kemajuan penyampaian informasi, dimana 

untuk menyampaikan suatu informasi baik berupa pesan, peristiwa, berita, 

gagasan baru dan sebagainya dapat melalui suatu media komunikasi. Twitter 

adalah layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim 

dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan 

sebutan kicauan (tweet). Tweet bisa dilihat secara luas, namun pengirim dapat 

membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat 

melihat kiriman penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (followers). 

 Twitter merupakan mesin jejaring sosial nomor dua setelah facebook. 

Sementara, untuk keseluruhan situs di dunia, twitter menempati ranking ke-5 

setelah Yahoo, Google, Youtube, Facebook. Twitter adalah  media sosial yang 

dibuat sejak Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs jejaring sosialnya diluncurkan 

pada bulan Juli. Twitter telah mendapatkan popularitas diseluruh dunia sebagai 

media bertukar informasi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia, Indonesia sendiri menempati peringkat ke-5 sebagai negara 

dengan pemakai twitter terbesar di dunia setelah USA, Brazil, Jepang, dan 

Inggris. Data yang dilansir Google dikeluarkan 07 November 2013, pengguna 

twitter di Indonesia mencapai 19,5 juta dari total 500 juta pengguna global. 

Twitter dimasukkan ke dalam kategori mikroblog karena kandungan pesan yang 

singkat,, yaitu sebuah media online yang memungkinkan penggunanya 

menuliskan informasi pesan secara singkat. Kini twitter mulai bertransisi menjadi 

media massa. Pada tahun 2011 berbagai media sosial menyumbangkan fungsi 
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yang cukup signifikan dalam penyebaran informasi dengan cepat, terutama 

Twitter. 

 Twitter dengan fitur yang simpel namun membuka kesempatan jaringan 

lebih luas dan cepat dibandingkan dengan facebook yang muncul terlebih dahulu 

di Indonesia. Dengan adanya fasilitas yang tersedia pengguna twitter bisa menjaga 

silaturahim (pertemanan), dan mencari berbagai informasi. Beberapa alasan 

mengapa seseorang menggunakan twitter, antara lain, untuk mencari pertemanan, 

berkomunikasi, mencari informasi, mencari popularitas, mencari dukungan, 

tempat kritik dan saran, dll. Hampir semua media nasional di Indonesia sudah 

memiliki akun sosial media baik twitter maupun facebook untuk mendukung 

berbagai aktivitas. Langkah yang diambil media di Indonesia sangat tepat 

mengingat sosial media saat ini sedang menjadi channel populer di masyarakat 

sehingga sangat beralasan jika media massa masuk dalam beat channel untuk 

menggaet perhatian audiens. Karena kecepatannya, media sosial juga tampak 

menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-

berita yang menjadikan media sosial berkembang pesat. 

 Mochilok merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku bisnis yang 

menggunakan media sosial twitter dalam memberikan dan menyebarkan informasi 

mengenai produk yang ditawarkan dan menjalin komunikasi dengan para 

followersnya (pelanggan). Mochilok menggunakan media twitter dengan 

membuat akun @Mochilok. Memiliki akun twitter membuat perusahaan 

Mochilok mampu mengupdate informasi-informasi yang perlu disampaikan dan 

bisa berinteraksi kepada followersnya yang notabene adalah orang-orang yang 
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memiliki ketertarikan dengan Mochilok, juga bisa menerima kesan, pesan, saran, 

dan kritik secara langsung dari para folloewrs (pelanggan), sehingga perusahaan 

Mochilok akan mengetahui citra perusahaan dan titik lemah atau kekurangan yang 

segera dapat diperbaiki oleh perusahaan Mochilok. Mochilok merupakan sebagai 

bentuk bisnis usaha yang menyajikan kuliner unik. Mochilok adalah kepanjangan 

dari mochi dan cilok. Keunikan Mochilok yaitu menjual mochi yang terbuat dari 

tepung ketan dan didalamnya bukan berisi kacang-kacangan tetapi berisi ice 

cream dengan banyak varian rasa yang lezat. Sedangkan cilok merupakan 

makanan berbahan dasar aci/tepung kanji dengan tekstur yang kenyal dengan  dua 

varian yaitu cilok biasa dan cilok bakar yang dipanggang dengan bumbu 

barbeque. Lokasinya berada di Jalan Kubang Sari VII No.42 Sekeloa, Dipatiukur 

(samping Indomaret Sekeloa), Bandung. Tempatnya lebih mirip kedai, tidak 

terlalu besar, dengan interior serba pink. 

 Akun twitter @Mochilok dibuat sejak 31 Januari 2012, dan kini (Februari 

2014) telah mempunyai lebih dari 6000 followers (pengikut/pelanggan). Akun 

twitter @Mochilok merupakan media baru dalam bertukar informasi secara real 

time. Sebagai sebuah perusahaan, Mochilok menyadari bahwa kebutuhan 

informasi pelanggannya terhadap perusahaan sangat besar, namun setiap 

pelanggan mempunyai tingkat kesibukan yang berbeda sehingga keterbatasan 

waktu terkadang menjadi kendala tersendiri bagi para pelanggan dalam pencarian 

informasi mengenai berbagai hal. Akun twitter @Mochilok didirikan sebagai 

solusi yang dihadirkan oleh pihak Mochilok sebagai sarana melakukan promosi 

mengenai produk yang ditawarkan Mochilok kepada para pelanggan (followers). 
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Para pelanggan bisa mencari semua jawaban dari pertanyaan yang menyangkut 

Mochilok di akun twitter @Mochilok. 

 Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan fungsi komunikasi massa dan 

peran PR, diantaranya Mochilok telah melaksanakan fungsi komunikasi massa 

yaitu “informasi” dan “membujuk/meyakinkan”. Untuk fungsi informasi dapat 

dilihat dari informasi yang diberikan oleh akun @Mochilok tentang seputar 

informasi Mochilok. Sedangkan fungsi membujuk atau meyakinkan dapat dilihat 

dari sajian informasi yang ditambahkan dengan foto-foto sebagai pelengkap agar 

informasi yang diberikan bisa lebih jelas dan menarik perhatian followers untuk 

mencoba dan membeli. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai bagaimana hubungan penggunaan akun twitter @mochilok 

dengan sikap followers terhadap perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan rumusan masalah “Bagaimana Hubungan Penggunaan Akun Twitter 

@Mochilok dengan Sikap Followers Terhadap Perusahaan” 

Selanjutnya, peneliti menarik beberapa pertanyaan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana hubungan intensitas penggunaan akun twitter @Mochilok 

dengan sikap followers terhadap perusahaan ? 

2. Bagaimana hubungan durasi penggunaan akun twitter @Mochilok dengan 

sikap followers terhadap perusahaan ? 
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3. Bagaimana hubungan konten penggunaan akun twitter @mochilok dengan 

sikap followers terhadap perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

penggunaan akun twitter @mochilok dengan sikap followers terhadap perusahaan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan 

Ilmu Komunikasi    khususnya Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat, serta 

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi mengenai 

penelitian komunikasi massa melalui media twitter pada bidang kajian Ilmu 

Komunikasi, dan sebagai sumbangan pemikiran, bahan perbandingan dan sumber 

informasi bagi penelitian lainnya mengenai penggunaan akun twitter dengan sikap 

followers. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan masukan yang 

membangun kegiatan pengelolaan suatu informasi kepada masyarakat. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat kepada 

pihak Manajemen Mochilok, dalam hal ini yang berkaitan dengan penggunaan 

akun twitter @Mochilok sebagai media untuk memasarkan produk-produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan Mochilok, serta untuk memperoleh data mengenai 

sikap followers (pelanggan) dengan melihat efek dari kehadiran akun twitter 

@Mochilok di Kota Bandung sebagai sarana informasi dan untuk memperoleh 



10 
 

 

fakta yang dapat dipergunakan sebagai masukan untuk akun twitter @Mochilok 

dalam penggunaan akun twitter @Mochilok dengan sikap followers, dan juga 

sebagai data yang dapat disimpan oleh Perusahaan @Mochilok untuk bahan 

referensi. 

1.5  Tinjauan Penelitian Terdahulu   

 Pengujian originalitas karya perlu dilakukan agar karya yang telah 

dikerjakan teruji keasliannya. Menguji keaslian karya, penulis melakukan dengan 

meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan. Di bawah ini  penulis 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian penulis. 

Tabel 1.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian 
Tujuan 

Penelitian 
Keterangan 

1 Donna 

Christina 

Toreh 

(2009) 

Hubungan Antara 

Penggunaan 

Facebook Group 

Backpackers 

Indonesia dan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Members Akan 

Informasi Wisata 

Ala Backpackers. 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

penggunaan 

facebook group 

backpackers 

indonesia dan 

pemenuhan 

Kebutuhan 

members akan 

informasi wisata 

ala backpackers 

 Metode: 

Metode korelasional  

 Analisis data statistik 

deskriptif  

 Rumus: 

Korelasi Rank 

Spearmen 

 Kesimpulan: 

Hubungan individu 

dengan media yang 

terdapat dalam 

Facebook Group 

Backpackers 

Indonesia dapat 
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memenuhi 

kebutuhan members 

akan informasi 

wisata ala 

backpackers. 

2 Gita 

Arnida 

Dewi R 

(2008) 

Hubungan Antara 

Penggunaan 

Media Sosial 

Twitter 

@coffeecombi 

dengan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Informasi 

Followers 

Mengenai Produk 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

membuktikan 

bahwa 

penggunaan 

twitter 

@coffeecombi 

dapat memenuhi 

kebutuhan 

kognitif, 

kebutuhan 

afektif, dan 

kebutuhan 

integrasi 

personal, 

kebutuhan 

integrasi sosial, 

dan kebutuhan 

pelepasan 

followers 

mengenai 

produk 

 Metode:  

Metode Korelasional 

 Hasil Penelitian: 

Terdapat hubungan 

yang cukup berarti 

antara intensitas 

penggunaan twitter 

@coffeecombi 

dengan kebutuhan 

kognitif, kebutuhan 

afektif, dan 

kebutuhan integrasi 

personal, kebutuhan 

integrasi sosial, dan 

kebutuhan pelepasan 

followers mengenai 

produk 

3 Romanio 

Bahama 

Hubungan Antara 

Penggunaan 

Tujuannya 

adalah untuk 

Metode: 

 Penelitian 
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Lazuardy 

(2011) 

Twitter 

Blackburger 

dengan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Informasi 

Pelanggan 

Mengenai 

Perusahaan 

Blackburger 

mengetahui 

apakah ada 

hubungan yang 

kuat antara 

penggunaan 

twitter 

Blackburger 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

informasi 

pelanggan 

mengenai 

perusahaan 

Blackburger 

korelasional 

 Hasil penelitian: 

Terdapat hubungan 

antara penggunaan 

twitter Blackburger 

dengan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

pelanggan mengenai 

perusahaan 

Blackburger. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran  

1.6.1 Kerangka Teoritis 

Sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, bahwa fokus 

masalah penelitian ini adalah hubungan penggunaan akun twitter @Mochilok 

dengan sikap followers (pelanggan) terhadap perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uses and 

Gratifications Theory. 

Teori ini memandang pengguna media mempunyai kesempatan untuk 

menentukan pilihan–pilihan media sebagai sumber beritanya. Dalam hal ini, 

pengguna media berperan aktif dalam kegiatan komunikasi untuk memenuhi 

kepuasannya. 
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Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu 

menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. Penganut teori ini meyakini 

bahwa individu sangat selektif (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2007:205). 

Uses and Gratifications Theory meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau 

sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan 

(keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan 

akibat-akibat lain. 

Uses and Gratifications Theory dikenalkan pada tahun 1974 oleh para 

pendirinya, yaitu Elihu Katz, Jay G Blumler, dan Michael Gurevitch. Teori ini 

mengemukakan, bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih 

dan menggunakan media. Penggunaan media merupakan pihak yang aktif dalam 

proses komunikasi. Penggunaan media berusaha untuk mencari sumber media 

yang paling baik didalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, Uses and 

Gratifications Theory mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan 

alternatif untuk mewujudkan kebutuhannya (Severin, Tankard, 2008:355). 

Asumsi dasar dari Uses and Gratifications Theory, yaitu: 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media 

massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada khalayak. 
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3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhan khalayak. Kebutuhan yang dipenuhi media lebih 

luas. 

4. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota 

khalayak. 

5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum terlebih dahulu meneliti orientasi khalayak (Ardianto dan 

Kemala, 2004:71). 

Blumler dan Katz percaya bahwa banyak alasan khalayak untuk 

menggunakan media. Konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan 

bagaimana media akan berdampak pada dirinya. Uses and Gratifications Theory 

tidak mencakup atau mewakili keseluruhan proses komunikasi, karena sebagian 

besar perilaku audiens hanya dijelaskan melalui berbagai kebutuhan (needs) dan 

kepentingan (interest) mereka sebagai suatu fenomena mengenai proses 

penerimaan (pesan media). Pendekatan uses and gratifications ditujukan untuk 

menggambarkan proses penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan 

penggunaan media oleh individu (Effendy, 2000:289). 

 Teori ini lebih menekankan bahwa audiens aktif untuk memilih media 

mana yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya dan lebih menekankan 

kepada pendekatan manusiawi didalam melihat media, artinya manusia 

mempunyai wewenang dalam memperlakukan media. Khalayak dianggap aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Studi ini memusatkan 
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perhatiannya pada penggunaan (Uses) media untuk mendapatkan kepuasan 

(Gratifications) atas kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, sebagian besar 

perilaku khalayak akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan (needs) dan 

kepentingan individu (Ardianto, Komala, 2009:73-74). 

 Dalam operasionalnya meliputi variabel yang terdiri dari data demografis, 

seperti usia, jenis kelamin, faktor psikologis komunikan, serta variabel lingkungan 

seperti organisasi, sistem sosial dan struktur sosial seringkali peneliti hanya 

meneliti sebagian komponen yang ada (Rakhmat, 2009:66). 

 Model uses and gratifications meneliti asal mula kebutuhan manusia 

secara psikologis dan sosial yang menimbulkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

(Effendy, 2003:298). 

 Dalam penelitian ini teori uses and gratification dijadikan apply teori, 

sebab pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa khalayak dianggap aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan 

kepuasan atas kebutuhan seseorang dan teori ini mempertimbangkan apa yang 

dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media untuk pemuas 

kebutuhannya. 

Teori Ketergantungan (Dependency Theory), teori ketergantungan 

terhadap media mula-mula diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin 

Defleur. Seperti teori uses and gratifications, pendekatan ini juga menolak asumsi 

kausal dari awal hipotesis penguatan. Untuk mengatasi kelemahan ini, pengarang 

ini mengambil suatu pendekatan sistem yang lebih jauh. Di dalam model mereka 

mereka mengusulkan suatu relasi yang bersifat integral antara pendengar, media. 



16 
 

 

dan sistem sosial yang lebih besar. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori 

uses and gratifications, teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung 

kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses 

konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi bahwa khalayak tidak 

memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media. Sumber 

ketergantungan yang kedua adalah kondisi sosial. Model ini menunjukkan sistem 

media dan institusi sosial itu saling berhubungan dengan khalayak dalam 

menciptakan kebutuhan dan minat. Pada gilirannya hal ini akan mempengaruhi 

khalayak untuk memilih berbagai media, sehingga bukan sumber media massa 

yang menciptakan ketergantungan, melainkan kondisi sosial. 

Untuk mengukur efek yang ditimbulkan media massa terhadap khalayak, ada 

beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu riset eksperimen, survey dan riset 

etnografi. 

Teori Behaviorisme, Tokoh aliran ini adalah John B. Watson (1878 – 

1958) yang di Amerika dikenal sebagai bapak Behaviorisme. Teorinya 

memumpunkan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada 

perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respons pada dunia 

sekelilingnya. Menurut teori ini, semua perilaku, termasuk tindak balas (respons) 

ditimbulkan oleh adanya rangsangan (stimulus). Jika rangsangan telah diamati dan 

diketahui maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Watson juga dengan tegas 

menolak pengaruh naluri (instinct) dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi setiap 

perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus - respons. Behaviorisme 
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lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan juga psikoanalisis. 

Behaviorisme ingin menganalisis hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat 

diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belakangan, teori kaum behavioris lebih 

dikenal dengan nama teori belajar, karena menurut mereka seluruh perilaku 

manusia kecuali instink adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku 

organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan 

apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional; behaviorisme hanya 

ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor 

lingkungan.  

1.6.2 Kerangka Konseptual 

1.6.2.1 Penggunaan Akun Twitter @Mochilok 

Penggunaan adalah wujud tindakan atau pengalaman yang dialami oleh 

pemakai media. Penggunaan media dapat dikatakan merupakan alternatif 

fungsional bagi interaksi yang sesungguhnya (Ardianto, Komala, dan Karlinah, 

2007:75), yang harus di perhatikan dalam penggunaan media adalah apakah isi  

media ditentukan oleh suatu unit tersendiri atau sebagai seperangkat materi yang 

jumlahnya lebih banyak, apakah perhatian diberikan secara kolektif atau 

individual, apakah pemakaiannya dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Penggunaan media terdiri atas jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media, intensitas penggunaan dan jenis isi media yang dikonsumsi (isi 

pesan), dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi media 

yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan (Rosengren dalam 

Rakhmat, 2005:66). 
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 Akun twitter @Mochilok merupakan sebuah akun (account) yang di miliki 

oleh pelaku usaha Mochilok. Akun twitter @Mochilok dibuat sejak 31 Januari 

2012, dan kini (Februari 2014) telah mempunyai lebih dari 6000 followers 

(pengikut/pelanggan). Akun twitter @Mochilok merupakan media baru dalam 

bertukar informasi secara real time, yang didirikan karena ingin menjadikan 

Mochilok sebagai panganan yang mempunyai perbedaan dari panganan sejenis 

yang sudah banyak terdapat di Bandung. 

1.6.2.2 Sikap Followers Terhadap Perusahaan 

 Ardianto, Kemala dan Karlinah menjelaskan tentang efek dari media 

massa. Penelitian tentang efek telah menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik 

para praktisi maupun para teoritis. Mereka berusaha untuk mencari dan 

menemukan media saluran yang paling afektif untuk mempengaruhi khalayak 

(Ardianto, Kemala, Karlinah, 2007:52). 

 Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap 

objek sikap. Objek sikap bisa berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi 

atau kelompok (Jalaluddin Rakhmat, 1992:39). Menurut kerangka pemikiran 

skema triadik (triadic scheme), suatu sikap merupakan komponen-komponen 

kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, 

merasakan, dan berperilaku terhadap sesuatu objek. 



19 
 

 

 Dalam penelitian ini, sikap followers terhadap perusahaan hanya pada 

sikap kognitif dan sikap afektif saja, dikarenakan menurut peneliti sikap kognitif 

dan sikap afektif yang erat kaitannya dengan penelitian ini.  

1. Komponen Kognitif 

 Komponen  kognitif merupakan representasi apa yang dipercaya oleh 

individu pemilik sikap. Mann (1969) menjelaskan bahwa komponen kognitif 

berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang di miliki individu mengenai 

sesuatu. Sebagaimana telah di kemukakan, komponen kognitif berisi kepercayaan 

seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap 

(Azwar, 2007:24). 

 Komponen  kognitif  berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam 

sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang digunakan dalam 

proses berpikir. Efek kognitif adalah efek yang timbul pada diri komunikan yang 

sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan di bahas tentang 

bagaimana media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi 

yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media 

massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum 

pernah kita kunjungi secara langsung (Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2007:52) 

2. Komponen Afektif 

 Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang 

terhadap suatu objek. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan 

yang dimiliki terhadap sesuatu (Azwar, 2007:26). Aspek afeksi memberikan 

evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek (Mar’at, 1982:14). 
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 Efek afektif kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari 

komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi 

lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan iba, terharu, sedih, 

gembira, marah dan sebagainya (Hardianto, Kemala, dan Karlinah, 2007:55). 

Komponen konatif menyangkut masalah penilaian baik, suka, atau tidak suka 

terhadap sesuatu atau suatu keadaan. 

1.6.3 Kerangka Operasional 

 Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel, kedua variabel tersebut terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Menurut Kerlinger (1971:35) yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, 

bahwa “Variabel bebas (X) adalah penyebab atau pendahulu dari variabel yang 

lain, sedangkan variabel terikat (Y) adalah akibat atau yang dipengaruhi oleh 

variabel yang mendahuluinya” (Rakhmat, 2009:12). 

 Dibawah ini merupakan kerangka operasional mengenai variabel dalam 

penelitian hubungan penggunaan akun twitter @Mochilok dengan sikap followers 

terhadap perusahaan. 
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      Tabel 1.2 

     Kerangka Operasional 

Variabel Sub Variabel Indikator 

(X) Penggunaan 

Akun Twitter 

@Mochilok 

Intensitas - Seberapa sering followers 

memberikan komentar di 

akun twitter @Mochilok 

- Seberapa sering followers 

meretweet postingan akun 

twitter @Mochilok 

 Durasi - Berapa lama mengakses akun 

twitter @Mochilok dalam 

sehari 

- Berapa kali mengakses akun 

twitter @Mochilok dalam 

sehari 

 Konten - Menanyakan jenis menu 

@Mochilok 

- Menanyakan lokasi 

@Mochilok  

- Menanyakan harga menu 

@Mochilok 
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(Y)  

Sikap Followers 

Terhadap 

Perusahaan 

Aspek Kognitif - Bertambahnya pengetahuan 

pelanggan mengenai macam-

macam menu yang 

ditawarkan beserta harga 

produk Mochilok 

- Bertambahnya informasi 

mengenai alamat kedai 

Mochilok, termasuk suasana 

kedai Mochilok 

 Aspek Afektif - Rasa senang followers 

terhadap produk @Mochilok 

- Ketertarikan followers 

terhadap produk @Mochilok 
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                        Gambar 1.1 

             

 

 

 

 

 

 

Ha= Terdapat hubungan 

Ho= Tidak terdapat hubungan 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau 

sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau 

kajian teori dan harus masih diuji kebenarannya. Karena sifatnya yang masih 

sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang 

terkumpul atau penelitian ilmiah (Riduwan, 2010:335). 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan,belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

Sikap Followers 

a. Kognitif 

b. Afektif 

Penggunaan akun 

twitter @Mochilok 

a. Intensitas  

b. Durasi  

c. Konten 

 

Hubungan 

Skema Perusahaan 
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sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik (Sugiyono, 2012:64). 

 Hipotesis adalah jawaban sementara yang memerlukan pengujian secara 

empiris, dengan hipotesis penelitian jadi tidak mengambang, karena dibimbing 

oleh hipotesis tersebut. Penelitian menggunakan hipotesis, karena hipotesis 

sesungguhnya adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan 

dilakukan, dengan hipotesis penelitian menjadi jelas karena dibimbing oleh 

hipotesis tersebut. 

Ha:  

1. Terdapat hubungan antara intensitas penggunaan akun twitter @Mochilok 

dengan sikap followers terhadap perusahaan. 

2. Terdapat hubungan antara durasi akun twitter @Mochilok dengan sikap 

followers terhadap perusahaan. 

3. Terdapat hubungan antara konten akun twitter @mochilok dengan sikap 

followers terhadap perusahaan. 

Ho:  

1. Tidak terdapat hubungan antara intensitas penggunaan akun twitter 

@Mochilok dengan sikap followers terhadap perusahaan. 

2. Tidak terdapat hubungan antara durasi akun twitter @Mochilok dengan 

sikap followers terhadap perusahaan. 

3. Tidak terdapat hubungan antara konten akun twitter @mochilok dengan 

sikap followers terhadap perusahaan. 
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1.8 Langkah - langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup lokasi, penentuan 

metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan 

data yang digunakan, cara pengelolaan dan analisis data yang akan ditempuh. 

Langkah-langkah penelitian ini perlu dilakukan agar penelitian yang dilakukan 

dapat terarah dan agar mengetahui bagaimana tahap-tahap dalam melakukannya. 

 

1.8.1 Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode 

korelasional. Korelasional adalah kelanjutan dari metode deskriptif, 

menghimpun data, menyusunnya secara sistematis, aktual dan cermat. 

Kemudian menjelaskan hubungan diantara variabel, menguji hipotesis dan 

melakukan prediksi. Metode ini bertujuan untuk meneliti sejauhmana variasi 

pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain (Rakhmat, 2009:27). 

Penulis menggunakan metode ini, karena pada penelitian ini terdapat dua 

variabel yang akan dikaitkan yaitu hubungan penggunaan akun twitter 

@Mochilok sebagai variabel (X) dan sikap followers terhadap perusahaan 

sebagai variabel (Y). Penelitian ini berusaha untuk mencari hubungan 

penggunaan akun twitter @Mochilok dengan sikap followers terhadap 

perusahaan. 

1.8.2 Jenis Data 

  Jenis data kuantitatif akan digunaan dalam penelitian ini, yakni 

analisis data yang menggunakan pendekatan statistik. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kuantitatif yang berkarakteristik data interval 

dengan menggunakan skala likert,. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok sesuai dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis. 

  Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel 

kemudian sub variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat 

diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat menjadi titik tolak 

untuk membuat item pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden. 

  Skala likert menggunakan pringkat lima angka penilaian, yaitu: (a) 

sangat setuju, (b) setuju, (c) tidak pasti atau netral, (d) tidak setuju, (e) sangat 

tidak setuju. (Ruslan, 2010:196). 

1.8.3 Sumber Data 

1.8.3.1 Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya dimana dicatat untuk pertama kalinya dan masih perlu diolah 

lebih lanjut agar bisa memberikan hasil bagi penelitian. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

kepada responden yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu 

tentang hubungan penggunaan akun twitter @Mochilok dengan sikap 

followers terhadap perusahaan. 
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1.8.3.2 Data Sekunder 

  Untuk memperkuat keabsahan penelitian ini, peneliti juga 

menghimpun data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti, data yang lebih dahulu dikumpulkan 

yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi baik koran maupun buku-buku 

lainnya. 

1.8.4 Populasi dan Sampel 

1.8.4.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, 

tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2012:80). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang 

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riduwan, 2010:54). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh followers akun twitter yang 

berjumlah 6.643 orang (followers per tanggal 11-02-2014). 

1.8.4.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi (sebagai atau wakil populasi yang 

diteliti). Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai 
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sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Arikunto dalam Riduwan, 

2013:56). 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi 

akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup 

dengan menggunakan sampel yang mewakilinya (Riduwan, 2010:56). 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Probability Sampling. 

Probability Sampling adalah teknik sampling untuk memberikan peluang yang 

sama pada tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Riduwan, 2013: 58). Penelitian yang digunakan adalah simple random 

sampling yang merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi 

menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila populasi dianggap homogen 

(sejenis) (Riduwan, 2013:58). Sesuai dengan populasi dalam penelitian ini. 

 Melihat bahwa populasi dalam penelitian ini telah diketahui, maka 

besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane 

(Rakhmat, 1998:82) sebagai berikut:  

     

    n = 
   𝐍

𝐍( 𝒅𝟐) +   𝟏      
 

Keterangan : 

n =  Jumlah Sampel 

N = Jumlah populasi 

d²= Nilai presisi kesalahan sampel diambil 15% 
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 Kemudian dari rumus tersebut, diuraikan dan didapat ukuran sampel dari 

populasi sebagai berikut : 

 

n = 
6643

6643 (
15

100
)

2
+ 1

 

= 
6643

6643 (0,023)+ 1
  

= 
6643

152,8+1
 = 

6643

153,8
 = 43,19 = 43 

  Berdasarkan hal tersebut, maka ukuran sampel dalam penelitian ini 

ditetapkan sebanyak 43 responden. 

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.8.5.1 Teknik Dokumentasi 

Teknik ini adalah mengumpulkan data melalui arsip tertulis seperti data 

followers @Mochilok, Profil perusahaan dan struktur organisasi perusahaan 

@Mochilok. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam 

melakukan penelitian.  Teknik dokumentasi yaitu ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi laporan kegiatan, foto-

foto, data yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2010:105). 

1.8.5.2 Angket/Kuesioner 

Angket atau questioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan 

permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang 



30 
 

 

lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan (Riduwan, 2010:99).  

Kuesioner merupakan  teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk di jawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melalui pos atau internet  (Sugiyono, 2012:142).  

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul data dan informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untyk dijawab secara tertulis pulaoleh 

responden. Kuesioner ini disebut teknik komunikasi secara tidak langsung. 

Pembuatan kuesioner ini dilakukan agar penulis memperoleh informasi 

yang relevan dengan tujuan survey dan memperoleh informasidengan reliabilitas 

dan validitas setinggi mungkin. 

Klasifikasi kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup disini peneliti menyediakan pertanyaan 

atau pernyataan bersifat positif maupun negatif dimana hal ini bertujuan lebih 

menggali keakuratan informasi yang akan diolah nanti, sekaligus memberikan 

sejumlah kemungkinan jawaban kepada responden. 

Dalam penelitian ini, akan memberikan lembaran yang berisi pertanyaan-

pertanyaan mengenai hubungan antara penggunaan akun twitter @Mochilok 
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dengan sikap followers terhadap perusahaan yang di tujukan kepada responden 

yaitu konsumen (followers) untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti 

oleh penulis. 

1.8.5.3 Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memanfaatkan 

bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, website dan data dari lembaga yang 

menunjang proses pengumpulan dan analisa data. Studi kepustakaan ini 

merupakan kegiatan yang penting, guna mendapatkan bahan masukan yang 

terpercaya dalam menyusun laporan penelitian juga sebagai referensi yang 

menjadi acuan penulis dalam menjalankan penelitian. 

Sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku yang berjudul Psikologi 

Komunikasi karya Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Sosial karya Dadang 

Kuswana, Metode Teknik Menyusun Tesis karya Riduwan, dan buku lain-lain 

yang menunjang penelitian ini. 

 

1.8.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang di teliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012:147). 
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Analisis data dilakukan penulis setelah mengumpulkan seluruh data dan 

informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Analisis data dimaksudkan 

untuk menganalisis data dari hasil catatan lapangan, atau dari sumber informasi 

yang diperoleh. 

 Data kuantitatif diolah kedalam skor frekuensi melalui proses sebagai 

berikut: 

1. Membuat kolom-kolom seperti: Kolom item, pertanyaan responden,  serta 

membuat frekuensi jawaban yang sudah diperoleh dari responden. 

2. Mencari nilai f (frekuensi) dengan jalan menjumlahkan secara total dari 

setiap pernyataan responden.  

3. Mencari frekuensi seluruhnya (n) dengan menjumlahkan seluruh 

responden. 

4. Setiap soal mempunyai 5 (lima) jawaban yang dipilih salah satunya yaitu 

SS, S, N, TS, dan STS yang masing-masing jawaban diberi poin. Poin 

untuk masing-masing jawaban diberi nilai sebagai berikut : 

SS = 5  S = 4   N = 3   TS = 2   STS = 1 

5. Untuk mencari presentase masing-masing jawaban digunakan rumus: 

 

P =  
𝒇

𝒏
 x 100% 

 

Keterangan : 

f : Frekuensi 

n: Jumlah Keseluruhan Responden, (Sudjiono: 1997:40) 
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1.8.6.1 Uji Validitas 

 Validitas merupakan derajad ketetapan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 

data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 

2012:267).  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

(kesesuaian) suatu instrumen. Uji validitas adalah untuk mengukur kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya yang terjadi pada objek 

yang diteliti. Hasil penelitian valid, bila terdapat persamaan anatar data yang 

terkumpul dengan data yang terjadi pada objek. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas yang tinggi, sabaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. (Arikunto 2006:168). Untuk menguji validitas, 

terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dan alat ukur secara 

keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total 

yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus Pearson Product Moment 

sebagai berikut: 

𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =
𝐧 ∑ 𝐱𝐲−(∑ 𝐱)(∑ 𝐲)

√{𝐧 ∑ 𝐱𝟐−(∑ 𝐱)𝟐}{𝐧 ∑ 𝐲𝟐− (∑ 𝐲)𝟐}

        (Riduwan, 2013:110) 

Keterangan: 

𝐫hitung= Koefisien korelasi  
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∑ x= Jumlah skor X (jumlah skor item) 

∑ y= Jumlah skor Y (jumlah skor total) 

n= Jumlah resonden (jumlah sampel) 

Nilai 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2) dan kaidah keputusan: 

Jika:  𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈>𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍, berarti item pernyataan inyatakan valid 

 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈<𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍, berarti item pernyataan dinyatakan tidak valid 

 Uji validitas ini penulis menggunakan alat komputer dengan program 

SPSS 22.0 for windows. 

Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel dibawah ini: 

Tabel 1.3 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,800 – 1,000 Sangat kuat 

2 0,600 – 0,799 Kuat 

3 0,400 – 0,599 Cukup kuat 

4 0,200 – 0,399 Rendah 

5 0,000 – 0,199 Sangat rendah 
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1.8.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk menguji sejauh mana alat yang menjadi 

pengukur bisa dipercaya dan diandalkan. Reliabilitas ini akan menunjukan 

konsisten suatu alat pengukur di dalam pengukuran gejala yang sama. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 

dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh 

relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel, dengan kata lain reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama 

(Singarimbun, 1999:55). 

Reliabilitas dimaknai sebagai keluaran angka-angka yang dihasilkan dari 

suatu indikator tidak bervariasi karena adanya karakteristik dari proses 

pengukuran/instrumen penelitian itu sendiri (Rakhmat, 2004:179). 

Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dalam pandangan kuantitatif suatu data dinyatakan reliabel apabila dua 

atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau 

peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda 

(Sugiyono, 2012)268). 

Penelitian penulis berhubungan dengan pengujian sikap, maka untuk 

menguji reliabilitas ini dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Kaidah 

keputusannya yaitu jika nilai Alpha > 0,6 maka reliabel. 
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Uji reliabilitas ini penulis menggunakan alat komputer dengan program 

SPSS 22.0 for windows. 

Selanjutnya, untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

 KP = r2 × 100%  (Riduwan, 2013:136) 

Keterangan: 

KP = nilai koefisien determinan 

r = nilai koefisien korelasi  

1.8.6.3 Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya yaitu  uji hipotesis yang berfungsi apabila peneliti 

ingin mencari makna hubungan variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi PPM 

tersebut diuji dengan menggunakan rumusan hipotesisnya sebagai berikut:  

1. Menghitung nilai t hitung: 

21

2

r

nr
t






   

               (Riduwan, 2013:137). 

 Keterangan : 

 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈= Nilai t 

 r = Nilai koefisien Korelasi 

 n = jumlah sampel 

Distribusi (Tabel t) untuk α = 0,05.  

2. Mencari nilai ttabel dengan signifikan 5%. 

3. Mencari derajat kebebasan dengan rumus: 

     dk = n-2 



37 
 

 

4. Pengujian hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel 

b. Hipotesis ditolak jika thitung < ttabel 

 

1.8.6.4 Uji Pengaruh 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap Y maka 

digunakan rumus: 

K = √𝟏 − 𝒓𝟐 

Keterangan: 

K = Derajat  tidak adanya korelasi 

1 = Angka Konstan 

r = Korelasi yang dicapai 

Setelah diperoleh angka dari rumus tersebut, maka dapat dihitung kadar 

pengaruhnya dengan menggunakan rumus: 

E = 100 (1-K) 

  Keterangan: 

  E = Besarnya Pengaruh. 

  K = Larck Correlations (tidak adanya pengaruh). 

 

1.8.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

 Lokasi penelitian perlu ditentukan sebagai tempat untuk melakukan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kedai Mochilok yg beralamatkan di Jalan 
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Kubang Sari VII No.42 Sekeloa, Dipatiukur (samping Indomaret Sekeloa), 

Bandung. Fokus penelitian ini adalah followers dari akun twitter @Mochilok. 

 Peneliti memilih tempat penelitian ini dikarenakan banyaknya pelanggan 

dan followers dari akun twitter @Mochilok yang datang ke kedai Mochilok, 

karena pelanggan yang datang belum tentu juga menjadi followers akun 

@Mochilok. Sehingga peneliti memilih tempat penelitian di Mochilok. 

 Jadwal penelitian juga perlu direncanakan sebagai gambaran waktu dalam 

melakukan penelitian ini agar selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Jadwal 

penelitian adalah: 

Tabel 1.4 

Jadwal Penelitian  

No. Kegiatan Feb Mar Apr Mei Agu 

1 Tahap Pertama: Penyusunan Usulan Penelitian 

 a. Menyusun Usulan Penelitian      

 b. Sidang Usulan Penelitian      

 c. Perbaikan Usulan Penelitian      

2 Tahap Kedua: Penulisan Skripsi 

 a. Penyusunan Kuisioner      

 b. Menyebarkan Kuisioner      

 c. Analisis Dan Pengolahan Data      

 d. Penulisan Laporan Penelitian      

 e. Bimbingan Skripsi      



39 
 

 

3 Tahap Ketiga: Sidang Skripsi 

 a. Bimbingan Akhir Skripsi      

 b. Perbaikan Skripsi      

 c. Sidang Skripsi      

 


