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ABSTRACT 

 

Development of today’s internet world really brought a lot of changes in 
the mindset and lifestyle of modern society. The growing world of information 
technology is currently considered very helpful small and medium businesses in 
introducing products and services that they have to a wider audience without any 
limitation of distance and time. Today many emerging small businesses who use 
social networking Twitter. 

As for the objectives to be achieved in this study is to know, how social 
media Twitter in their utilization for small and medium businesses. 

This study uses a qualitative method by using two techniques data 
collection were interviews and observation. 

 
Key word : Promotion, Social networking Twitter 
 
 

ABSTRAK 
 
 

Berkembangnya dunia internet saat ini sungguh membawa banyak 
perubahan di dalam pola pikir maupun gaya hidup masyarakat modern. Semakin 
berkembangnya dunia teknologi informasi saat ini dirasa sangat membantu para 
pelaku Usaha Kecil Menengah di dalam mengenalkan produk dan jasa yang 
mereka miliki kepada khalayak yang semakin luas tanpa ada batasan jarak dan 
waktu. Saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha kecil yang 
memanfaatkan jejaring sosial twitter. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 
mengetahui bagaimana media sosial twitter dalam pemanfaatannya bagi usaha 
kecil menengah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua 
teknik penggumpulan data yaitu wawancara dan observasi. 
 
Kata kunci : Promosi, Jejaring sosial Twitter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya dunia internet saat ini sungguh membawa banyak 

perubahan di dalam pola pikir maupun gaya hidup masyarakat modern. Semakin 

pesat perkembangan internet saat ini sebab didukung oleh infrastuktur dan 

aplikasi pendukung yang memadai. Salah satu aplikasi pendukung yang juga 

mempengaruhi pola pikir atau gaya hidup masyarakat saat ini adalah banyak 

bermunculannya  situs jejaring sosial. 

Saat ini banyak sekali individu maupun perusahaan yang memanfaatkan 

layanan jejaring sosial sebagai media promosi produk dan jasa yang mereka 

tawarkan.Sebab baik dalam bisnis konvensional maupun dalam bisnis online, 

promosi memegang peranan yang sangat besar. 

Selain perusahaan-perusahaan besar, saat ini para pelaku UKM atau 

Usaha Kecil Menengah juga mulai banyak yang tampil berani dengan 

melakukan beragam promosi produk mereka.Jelas tujuannya satu, yaitu untuk 

meningkatkan penjualan produk yang mereka hasilkan.Dan tidak sedikit para 

pelaku UKM yang memanfaatkan keunggulan internet khususnya jejaring sosial 

sebagai media promosi yang efektif. 

Jejaring sosial sebagai salah satu media promosi memiliki banyak 

kelebihan dibanding  dengan media promosi lainnya, antara lain tidak adanya 

batasan waktu dan tempat, sehingga pasar yang dapat dijangkau lebih luas dan 

perusahaan mampu memberikan informasi kepada konsumen kapan dan di mana 
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saja. Selain itu dibanding dengan media promosi lainnya promosi melalui 

internet mampu menekan biaya pemasaran menjadi lebih rendah dan memiliki 

kemampuan lebih besar untuk mendistribusikan informasi mengenai produk 

yang ditawarkan kepada khalayak luas. 

Saat ini promosi melalui media internet khususnya jejaring sosial 

semakin diminati karena tingkat aktivitas masyarakat modern yang yauh lebih 

tinggi membuat kebanyakan orang tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk 

sekedar membeli majalah atau membaca koran konvensional untuk sekedar 

mengetahui perkembangan produk-produk baru. Dengan adanya promosi online 

(cyber promotion) konsumen bisa mencari informasi yang mereka butuhkan 

kapan saja, dimana saja, bahkan tanpa harus keluar rumah dan juga tanpa harus 

meninggalkan aktivitas atau pekerjaan mereka. 

Dahulu saat kita membicarakan promosi online, maka yang terlintas 

dibenak kita adalah website.Bahkan seolah-olah ada steatment jika 

menginginkan promosi online yang baik, maka harus memiliki website yang 

baik pula.namun saat ini media yang dapat dijadikan media promosi online tidak 

terbatas pada website saja. Melainkan dapat menggunakan e-mail, mesin pencari 

seperti google dan yahoo, dan bahkan situs jejaring sosial . 

Saat ini Usaha Kecil Menengah di Indonesia tengah mengalami 

pertumbuhan yang cukup pesat sehingga dibutuhkan pula media promosi guna 

mendukung proses peningkatan penjualan barang maupun jasa yang ditawarkan 

oleh Usaha Kecil Menengah. Namun besarnya biaya untuk membuat sebuah 

promosi terkadang dirasa sangat menghambat para pelaku Usaha Kecil 

Menengah untuk sekedar mempromosikan usaha mereka.Promosi sangat 
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dibutuhkan sebab promosi adalah suatu aktivitas materi yang dalam aplikasinya 

menggunakan teknik, dibawah pengendalian penjualan/produsen, yang dapat 

mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang 

ditawarkan oleh penjual baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. (Mahmud Machfoedz, 2010 : 33) 

Oleh karena sebuah promosi sangat dibutuhkan dan biaya yang 

dibutuhkan juga cukup besar, maka para pemilik Usaha Kecil Menengah saat ini 

banyak yang membutuhkan media promosi tanpa berbayar.Semakin 

berkembangnya dunia teknologi informasi saat ini dirasa sangat membantu para 

pelaku Usaha Kecil Menengah di dalam mengenalkan produk dan jasa yang 

mereka miliki kepada khalayak yang semakin luas tanpa ada batasan jarak dan 

waktu.Bahkan saat ini sudah banyak pelaku Usaha Kecil Menengah yang 

mampu memasarkan produk dan jasa mereka hingga mancanegara dan itu semua 

berkat teknologi informasi yang semakin berkembang. 

Melalui sosial media, para pelaku Usaha Kecil Menengah bisa 

memaksimalkan promosi tanpa harus lagi binggung dengan biaya besar yang 

dikeluarkan.Sebab promosi dengan sosial media tidak dibutuhkan biaya alias 

gratis, namun hanya membutuhkan kreatifitas didalam mengolah isi promosi. 

Namun karena banyaknya jejaring sosial membuat para pelaku promosi 

binggung untuk memilih mana jejaring sosial yang benar-benar cocok untuk 

mereka gunakan sebagi media promosi.Sebab saat ini banyak sekali 

bermunculan jejaring sosial baru dengan menawarkan kelebihan-kelebihan yang 

sangat baik.Saat ini ada salah satu jejaring sosial yang cukup naik daun dibanyak 

kalangan mulai menengah sampai bawah, yaitu bernama Twiter. 
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Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Twitter Inc, yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut 

kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang 

ditampilkan pada halaman profil pengguna.Kicauan bisa dilihat secara luar, 

namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman 

mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan 

sebutan pengikut (follower). 

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan melalui situs 

Twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan 

singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu.Situs ini berbasis di San 

Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali 

dibuat.Twitter juga memiliki server dan kantor di San Antonio, Texas dan 

Boston, Massachusetts. 

Sejak dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah 

mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan saat ini memiliki lebih dari 100 

juta pengguna. Hal ini kadang-kadang digambarkan sebagai "SMS dari 

internet".Twitter memiliki logo berupa seekor burung berwarna biru yang 

bernama "Larry the "Bird". 

Twitter sebagai salah satu jejaring sosial memiliki beberapa kelebihan 

apabila dibandingkan dengan jejaring sosial lainnya, antara lain yaitu : 

1. Keberadaan twitter saat ini menjadi salah satu situs paling sering dikunjungi 

di dunia setelah google dan facebook. 
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2. Pengguna twitter yang terus mengalami pertumbuhan dan bahkan Indonesia 

tergolong dalam lima besar negara dengan pengguna twitter terbesar. 

3. Pembuatan akun twitter tidak dikenakan biaya seperti halnya website. 

4. Hampir semua kalangan dapat menggunakan twitter dan mampu 

mengoperasikannya. 

5. Berbeda dengan website yang menunggu untuk dikunjungi, twitter 

memungkinkan penggunanya untuk selalu aktif dan bebas untuk melakukan 

tweet. 

6. Teknologi twitter yang memungkinkan pengguna mengoperasikannya 

melalui mobile phone yang membuat twitter dapat dipantau setiap waktu, 

kapan dan di mana saja. 

7. Selain itu twitter juga memungkinkan penggunanya untuk menyambungkan 

akunnya dengan media sosial lainnya seperti facebook, instagram, 

soundcloud, tumblr, dll. 

 

Meskipun twitter merupakan salah satu situs jejaring sosial terpopuler di 

dunia yang memiliki banyak kelebihan dan kemudahan, namun timbul 

pertanyaan apakah dengan kepopuleran serta kelebihan dan kemudahan yang 

diberikan twitter mampu membuat twitter menjadi media promosi yang efektif 

khususnya bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah Surabaya selatan. 

Salah satu fokus dari promosi di mana salah satu tujuan dari promosi 

adalah memberikan informasi, dan diharapkan dari penyampaian informasi 

tersebut pasar menjadi tahu akan produk-produk yang ditawarkan oleh para 

pemilik Usaha Kecil Menengah dan pada akhirnya meningkatkan ketertarikan 
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untuk membeli atau menggunakan produk maupun jasa yang ditawarkan. Dan 

melakukan promosi melalui twitter sangat memungkinkan pelaku promosi untuk 

aktif mempromosikan produknya kepada sasarannya, dengan kata lain pelaku 

promosi dapat menyampaikan informasi produknya secara terus-menerus. 

Pelaku promosi harus selalu aktif dalam memanfaatkan fitur-fitur yang ada di 

dalam media sosial twitter untuk selalu memberikan informasi yang update 

kepada pasarnya. Mulai dari tweet status, me retweet setiap komentar, share 

gambar, hingga menggirim direct message kepada calon pembeli yang prospek. 

Namun dari semua cara yang dilakukan dalam proses pemanfaatan media 

sosial twitter untuk promosi Usaha Kecil Menengah tentunya tidak semua 

pelaku Usaha Kecil Menengah menggunakan metode ini. Masih banyak Usaha 

Kecil Menengah yang kesulitan di dalam media berpromosi karena keterbatasan 

kemampuan sang pemilik usaha hingga terbatasnya sarana yang dimiliki. 

Sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah pemanfaatan media sosial twitter 

sebagai media promosi Usaha Kecil Menengah. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Jejaring SosialTwitter Untuk PromosiBagi Usaha Kecil 

Menengah". 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah, yaitu : 
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1. Bagaimana pemanfaatan media sosial twitteruntuk promosi bagi usaha kecil 

menengah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui bagaimana media sosial twitter dalam pemanfaatannya bagi usaha 

kecil menengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau 

sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan 

pemanfaatan teknologi informasi media sosial twitter sebagai media promosi 

untuk referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan serta masukan 

bagi pelaku usaha kecil menengah di dalam memanfaatkan teknologi informasi 

media sosial twitter sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan 

produk mereka dan juga sebagai media untuk memberikan informasi secara luas 

kepada khalayak yang lebih tak terbatas. 
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