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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Masuknya era globalisasi telah membawa banyak perubahan terhadap 

kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Dengan majunya zaman, terutama 

sejak awal mula era industrialisasi, manusia telah dibantu dengan teknologi yang 

semakin canggih dan berguna tahun ke tahun. Salah satu kegiatan manusia yang 

paling banyak dibantu adalah komunikasi. Dengan adanya smartphone, pengguna 

dapat melakukan banyak hal lainnya, seperti browsing, gaming, mencari jalan 

menggunakan Global Positioning System(GPS) bahkan membeli barang dengan 

menggunakan sarana internet. Segala informasi yang diperlukan dapat diakses 

oleh pengguna hanya dalam waktu yang singkat. 

Mudahnya komunikasi jarak jauh saat ini sangat dibantu oleh media sosial. 

Pengguna dapat menggunakan media sosial untuk membagi foto, kejadian, video, 

keadaan sekarang dan lainnya kepada teman-temannya. Indonesia sendiri 

memiliki pengguna aktif media sosial Instagram sebanyak 45 juta pada Juli 2017 

dan merupakan komunitas paling aktif di Asia Pasifik (www.jakartaglobe.id, 

2017). Indonesia juga memiliki pengguna terbanyak media sosial Facebook di 

Asia Tenggara, dengan jumlah 130 juta pengguna (kompas.com, 2018). Sebesar 

89,35% layanan yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia adalah untuk 

chatting dan 87,13% digunakan untuk media sosial (APJII, 2017). Berdasarkan 

survey APJII tersebut, sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengakses 

internet adalah untuk mengirim pesan melalui aplikasi chatting dan mengakses 

media sosial Facebook dan Instagram.  
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Komunikasi yang mudah menggunakan internet menjadi sarana baru bagi 

penggunanya untuk berbagi pengalaman mereka. Salah satu pengalaman yang 

dibagikan dalam media sosial adalah pengalaman mengunjungi sebuah tempat. 

Pengalaman yang dialami dapat diceritakan melalui website media sosial seperti 

Instagram dan Facebook. Di dalam Instagram terdapat sebuah fitur geotag, 

dimana 

  Gambar 1.1   
 Fitur Geotag dalam Instagram Story. 

Sumber: Instagram (2018).  

yang dipasang pengguna dapat menunjukkan lokasi penangkapan foto tersebut 

menggunakan teknologi GPS (Global Positioning System) yang terdapat pada 

smartphone-nya. Kota Jakarta merupakan salah satu kota yang sering berada 

dalam fitur geotag di Facebook dan Instagram pada tahun 2017 dan berada pada 

peringkat tujuh di Most-Instagrammed cities of 2017 (Instagram-press.com, 

2017). Pengguna fitur geotag dapat membagi informasi lokasi tersebut dan 

pengalaman mereka ketika berada pada tempat tersebut.  
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Gambar 1.2 
Kegunaan geotag dalam sosial media 

Sumber: Techcrunch.com, (2017) 

Mayoritas pengunjung menggunakan media sosial ketika mengunjungi 

suatu lokasi untuk membagi ketertarikan dan pengalaman mereka (Chung et al., 

2016). Kemajuan dalam internet dan sosial media mengubah cara informasi 

dibagikan mengenai suatu tempat dan pengalamannya disebarkan. Media sosial 

memperbolehkan pengguna untuk berbagi pengalaman, perasaan dan momen serta 

merubahnya menjadi bentuk digital atau elektronik dimana hal ini dilakukan lebih 

sering dibanding masa lalu (Munar, 2014). Pengunjung dapat menandai (tag) 

suatu lokasi dengan teks dan foto melalui fitur geotag pada media sosial. Fungsi 

fitur geotag dapat digunakan pengunjung untuk membagi pengalaman pribadi 

ketika mengunjungi suatu tempat  Informasi dari unggahan (post) tersebut 

merupakan informasi terbaru dan menjadi sumber informasi penting ketika orang 

lain ingin mengunjungi tempat tersebut (Chung et al., 2016). 

Bagi orang-orang yang sering berkunjung ke tempat baru, fitur geotag 

membantu membagi informasi kepada orang lain. Hanya dengan beberapa 

langkah pengguna fitur ini dapat melihat kejadian atau peristiwa terbaru di suatu 

tempat ataupun di lokasi sekitarnya. Gambar 1.2 menunjukkan beberapa kegunaan 
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geotag baik bagi yang membagi informasi ataupun yang mencari informasi. Bagi 

pemasang foto (post) dengan fitur geotag, orang tersebut berbagi informasi 

dengan pengikutnya (followers) mengenai lokasi dan kejadian yang sedang 

berlangsung. Bagi yang mencari informasi dapat melihat post terbaik (top post) 

untuk mengetahui kejadian terbaru dan trend terbaru pada lokasi tersebut. 

Fitur geotag merupakan fitur tambahan dari penggunaan media sosial, 

akan tetapi, penggunanya menggunakan fitur tersebut dengan alasan yang sama 

pada saat menggunakan media sosial. Berdasarkan beberapa hasil studi, 

ditemukan bahwa masyarakat menggunakan media sosial untuk menambah 

reputasi mereka, menarik perhatian orang lain, membantu orang lain atau mencari 

kesenangan (Chung & Lee, 2016). 

Di Indonesia sendiri, sudah terdapat banyak pengguna media sosial, 

terutama di kalangan remaja sampai dengan dewasa. Tingkat penetrasi pengguna 

internet tertinggi berdasarkan usia berada pada umur 13 tahun sampai dengan 18 

tahun sebesar 75,50% dan kedua tertinggi pada umur 19 tahun sampai dengan 34 

tahun sebesar 74,23% (APJII, 2017). Ini berarti bahwa hampir 3 dari 4 orang yang 

berada pada umur tersebut telah menggunakan internet. Layanan internet yang 

paling disering diakses adalah chatting (89,35%) dan media sosial (87,13%) 

selama tahun 2017 oleh pengguna internet. Media sosial sering dimanfaatkan 

untuk bidang gaya hidup sebesar 87,13%. Hal tersebut menunjukkan masyarakat 

Indonesia sering menggunakan media sosial ketika mengakses internet dengan 

mayoritas pengguna merupakan remaja dan dewasa. 
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Geotag juga dapat membantu kegiatan pemasaran yang dilakukan 

perusahaan dan menjadi salah satu alat pemasaran yang gratis dan mudah. Ketika 

ingin memasarkan suatu lokasi, sosial media sangat membantu dalam tahap 

evaluasi dan rekomendasi (evaluate and advocate stage) dari 4 tahap consumer 

decision. Tahap tersebut dimulai dengan konsiderasi (consider), kemudian 

evaluasi (evaluate), beli (buy), dan terakhir tahap menikmati dan rekomendasi 

(enjoy and advocate). Informasi yang dibagikan oleh pengunjung yang pernah 

mendatangi lokasi tersebut akan berpengaruh terhadap evaluasi (evaluate) 

seseorang. Selain itu, pengalaman yang dialami oleh pengunjung tersebut pada 

suatu lokasi akan berpengaruh pada rekomendasi (advocate) (Hudson & Thal, 

2013) 

Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengunaan fitur geotag serta kepuasan dalam menggunakan fitur 

dalam media sosial masyarakat Kota Batam. Penulis melakukan replikasi 

penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Chung dan Lee (2016) dengan 

judul “Analisa Pengaruh Penggunaan Geotag terhadap Information Sharing 

Behavior Masyarakat Kota Batam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diberikan, maka peneliti 

melakukan penelitian terhadap masalah yang muncul, diantaranya: 

a. Apa pengaruh enjoyment using geotag terhadap geotag satisfaction? 

b. Apa pengaruh altruism terhadap geotag satisfaction? 
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c. Apa pengaruh anticipated rewards terhadap geotag satisfaction? 

d. Apa pengaruh privacy unconcern terhadap geotag satisfaction? 

e. Apa pengaruh geotag satisfaction terhadap information sharing behavior? 

f. Apa pengaruh enjoyment using geotag terhadap information sharing 

behavior? 

g. Apa pengaruh altruism terhadap information sharing behavior? 

h. Apa pengaruh anticipated rewards terhadap information sharing behavior? 

i. Apa pengaruh privacy unconcern terhadap information sharing behavior? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penilitian 

Penelitian ini memiliki tujuan: 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara enjoyment using geotag dengan geotag 

satisfaction. 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara altruism dengan geotag satisfaction. 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara anticipated rewards dengan geotag 

satisfaction. 

d. Untuk mengetahui pengaruh antara privacy unconcern dengan geotag 

satisfaction. 

e. Untuk mengetahui pengaruh antara geotag satisfaction dengan information 

sharing behavior. 

f. Untuk mengetahui pengaruh antara enjoyment using geotag dengan 

information sharing behavior. 
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g. Untuk mengetahui pengaruh antara altruism dengan information sharing 

behavior. 

h. Untuk mengetahui pengaruh antara anticipated rewards dengan information 

sharing behavior. 

i. Untuk mengetahui pengaruh antara privacy unconcern dengan information 

sharing behavior. 

1.3.2 Manfaat penilitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang 

bersangkut, diantaranya: 

1. Bagi pengelola lokasi dan perusahaan 

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perusahaan dalam bagian 

pemasaran. Geotag dapat digunakan sebagai alat pemasaran bagi perusahaan atau 

pengelola lokasi untuk menunjukkan hal menarik di lokasi bagi calon konsumen 

atau pengunjung mereka melalui media sosial. Hal menarik tersebut diharapkan 

dapat menjadi trend yang dapat membuat calon konsumen atau pengunjung 

datang dan membagi foto atau informasi di media sosial. Perusahaan dapat 

memberi pengalaman yang menarik dan menyenangkan agar pengunjung ingin 

membagi pengalaman mereka di media sosial dan menarik lebih banyak 

pengunjung lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan yang diterima perusahaan atau pengelola lokasi dengan bertambahnya 

pengunjung. 
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2. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai penerapan geotag dalam dunia usaha terutama dalam 

bidang pemasaran untuk kedepannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah wawasan peneliti mengenai penyebab perilaku membagi informasi 

melalui geotag 

3. Bagi pihak akademis 

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, data sekunder dan 

pengetahuan bagi penelitian selanjutnya mengenai perilaku membagi informasi. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi atas lima bab, yang termasuk di dalam sub bab. 

Gambaran umum setiap bab dalam penilitian ini adalah sebagai berikut 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini memberi pendahuluan mengenai penelitian yang 

dilakukan, termasuk didalamnya alasan dan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian, 

tujuan serta manfaat penelitian bagi pihak yang terlibat, dan 

sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini mencakup kerangka teoritis dan perumusan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini, dan menjelaskan tentang tinjauan 

pustaka, model penelitian yang digunakan oleh penelitian 
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sebelumnya, pengertian variabel dependen, hubungan antar 

variabel, model penelitian yang digunakan, dan hipotesis yang 

diuji dalam penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan, objek penelitian yang diuji, teknik pengumpulan data 

yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, metode untuk 

menguji data, dan metode pengujian hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil analisis dan pengujian data 

penelitian, data statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis 

penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memberi kesimpulan tentang hasil penelitian, 

keterbatasan yang dihadapi, dan saran dari peneliti. 

Yang Junko. Analisa Pengaruh Penggunaan Geotag Terhadap Information Sharing Behavior Masyarakat Batam. 
UIB Repository©2018




