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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Komunikasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas penyampaian 

pesan yang dilakukan manusia dengan tujuan terciptanya kesamaan paham 

antara penyampai dengan penerima pesan. Disampaikan oleh Verderber 

dalam Mulyana (2010, p. 5), komunikasi mempunyai dua fungsi utama. 

Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan 

ikatan dengan orang lain, serta membangun dan memelihara hubungan. 

Kedua, komunikasi menjalankan fungsi pengambilan keputusan, yakni 

memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat 

tertentu. Fungsi kedua dari komunikasi pada pernyataan di atas menjadi 

fokus utama dalam penelitian ini. Komunikasi yang berperan sebagai 

penentu keputusan disampaikan oleh Simon dalam Soemirat dan Soleh 

(2016, p. 1.31) dapat tercipta melalui sebuah proses mempengaruhi yang 

disebut sebagai proses mempersuasi. 

 Kegiatan persuasi menurut Hardo dalam Soemirat dan Soleh (2016, 

p. 1.26) didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi untuk mengubah 

kepercayaan, sikap, perhatian, atau perilaku baik secara sadar maupun tidak 

dengan menggunakan kata-kata dan pesan non verbal. Menarik perhatian 

peneliti, dimana kata-kata maupun pesan non verbal yang diartikan sebagai 
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pesan persuasif, dirancang sedemikian rupa oleh penyampai sehingga 

mampu mempengaruhi keputusan penerimanya. Memperhatikan ruang 

lingkup kajian komunikasi persuasif, terdapat beberapa aspek yang 

mendasari keberhasilan sebuah komunikasi persuasif. Aspek tersebut 

diantaranya persuader, pesan, media, persuadee, efek, umpan balik, serta 

konteks situasional. Keberhasilan penyampaian komunikasi persuasif 

menurut Simon dalam Soemirat dan Soleh (2016, p. 1.31) yang dipengaruhi 

oleh beberapa aspek tersebut dapat tercermin dari segi kognitif maupun 

afektif. 

Menjadi sebuah urgensi tersendiri, dimana penelitian kali ini 

berangkat dari sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh PT.Bursa Efek 

Indonesia (BEI) per Desember 2018 yang peneliti gunakan sebagai landasan 

atau fenomena utama penelitian yakni terkait minat berinvestasi. Dikatakan 

kegiatan berinvestasi sudah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat. 

Terkait hal tersebut dijelaskan minat kategori usia 18-25 tahun mengalami 

kenaikan pesat hingga 116,76% (Warta Ekonomi, 2019). Sementara, data 

yang dikemukakan oleh lembaga survei JakPat  per desember 2018 tercatat 

1.776 (88.2%) kategori usia tersebut sudah memiliki produk investasi 

walaupun 224 (11,8%) lainnya belum (Warta Ekonomi, 2019).  

Menjadi fokus tersendiri bagi peneliti terkait pernyataan gaya hidup 

baru. Pernyataan tersebut mendorong peneliti untuk melihat sisi persuasif 

dari subjek penelitian yang dalam hal ini adalah reksadana Bibit dalam 

berkomunikasi dengan pasarnya. Dijabarkan bahwa dalam sebuah proses 
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terbentuknya gaya hidup baru terdapat sebuah perubahan sikap, dimana 

yang tadinya sebuah peristiwa tersebut tidak ada bahkan tidak terjadi di 

masyarakat, kemudian menjadi ada melalui sebuah proses. Proses 

perubahan sikap itu sendiri dapat terjadi akibat munculnya sebuah kegiatan 

persuasi, dimana selaras dengan yang sudah tertera bahwa kegiatan persuasi 

didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi untuk mengubah salah 

satunya adalah sikap baik secara sadar maupun tidak dengan menggunakan 

kata-kata dan pesan non verbal. 

Masih dengan fokus pernyataan yang sama yakni terkait gaya hidup 

baru, pernyataan tersebut dapat mendasari alasan pemilihan reksadana Bibit 

itu sendiri sebagai subjek penelitian. Gaya hidup baru mencerminkan 

adanya sebuah proses dimana masyarakat tadinya belum mengetahui sebuah 

produk, yang dalam hal ini adalah produk berinvestasi yakni reksadana 

Bibit. Berangkat dari ketidaktahuan masyarakat, tahap selanjutnya adalah 

produk tersebut mulai mendapatkan attention masyarakat melalui 

komunikasi yang diciptakan. Attention tersebut dapat menciptakan sebuah 

dorongan untuk bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan, hingga 

akhirnya masyarakat menceburkan diri ke dalam kegiatan produk tersebut. 

Situasi dimana masyarakat menceburkan diri dalam sebuah kegiatan 

berinvestasi dapat dikatakan sebagai situasi dimana masyarakat masih 

terbilang awam, atau meraba-raba sebagai pemula.  

Situasi seperti inilah yang digunakan oleh Bibit dalam menjaring 

pasarnya, dimana peneliti dalam kesempatan kali ini akan melakukan 
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analisis terkait isi pesan persuasif yang dilakukan oleh akun Instagram 

@bibit.id. Mengutip laman FAQ pada website, Bibit merupakan sebuah 

aplikasi reksadana yang berada dibawah naungan pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang berperan membantu investor pemula untuk mulai 

berinvestasi (Bibit, 2020). Dikuatkan dengan data survei Populix terkait 

Investasi Reksadana Terpopuler di Indonesia Bibit menempati posisi 

tertinggi dibanding dengan 4 nama reksadana online lain dengan jumlah 

32,9% responden (Daily Social Id, 2020), dimana dalam hal ini terbukti 

dalam berinteraksi melalui dunia digital, terhitung tanggal 24 Februari 2021 

@bibit.id berhasil menjangkau lebih banyak peminat atas konten-kontennya 

yakni sejumlah 327.7 juta pengikut dalam laman Instagram. 

Berdasarkan fenomena utama pula penelitian menjadi selaras 

dengan dipilihnya Bibit sebagai subjek. Hal ini mengingat Bibit mengklaim 

dirinya sebagai reksadana yang ramah bagi pemula dan kerap melakukan 

kampanye investasi sejak dini. Hal ini terbukti dengan beberapa artikel yang 

dapat diakses dalam laman website Bibit, dimana judul-judul artikel seperti 

tips and trick investasi, cara agar keuangan teratur, alasan investasi itu 

penting, serta jaminan adanya robo-advisor sebagai fasilitas yang 

mempermudah pemula kerap dicantumkan di lamannya. Tentunya fakta 

pendukung tersebut selaras dengan hasil survei dimana kegiatan 

berinvestasi dijadikan sebagai  sebuah bentuk gaya hidup baru. 

 Disisi lain, ditemukan benar oleh Yusuf (2019, p. 10) bahwa 

teknologi mengambil peran penting dalam pemenuhan informasi sehingga 
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masyarakat melek dalam kegiatan berinvestasi. Seiring perkembangan 

zaman, Rusmana (2017, p. 204) menyampaikan bahwa teknologi juga 

berkembang di bidang digital. Hal ini didukung dengan kemudahan 

mengakses serta kekuatan dari internet, sehingga dalam perkembangannya 

teknologi digital mendukung kemunculan sebuah platform berjejaring 

dengan istilah media sosial. Terdapat beberapa platform media sosial yang 

digunakan oleh reksadana Bibit, dan dalam penelitian kali ini, media yang 

dipilih mengarah pada media sosial jenis Instagram dengan username 

pengguna @bibit.id sebagai salah satu media Bibit dalam penyampaian 

pesan persuasifnya. Pemilihan Instagram dalam penelitian kali ini didukung 

pula dengan data survei yang menyatakan penggunaan Instagram di 

Indonesia menempati posisi ketiga sebagai media sosial yang paling sering 

digunakan terhitung tahun 2020-2021 (GWI, 2021).  

 Setiap jenis platform berjejaring dengan karakteristik unggahannya 

tentu memiliki keunggulan masing-masing sehingga layak dipilih oleh 

masyarakat sebagai media berjejaring. Penelitian yang memilih caption 

Instagram ini, diperkuat dengan fakta yang dikemukakan oleh para analis 

Socialbakers, sebuah firma marketing media sosial Internasional yang 

melihat data dari enam perusahaan media besar, yakni diantaranya HuffPost 

dan BuzzFeed. Disampaikan oleh para ahli bahwa foto-foto di Instagram 

yang disertai keterangan atau teks akan mendapatkan interaksi yang lebih 

tinggi daripada tidak menggunakannya. Unggahan foto yang disertai teks 
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akan menarik 41% lebih banyak interaksi dibanding rata-rata pada 

umumnya.  

 Dilansir melalui laman Liputan6.com dimana disampaikan oleh 

Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bahwa di tahun 2020 

reksadana tetap mengalami peningkatan. Bahkan meskipun sedang berada 

dalam masa pandemi Covid-19, tahun 2020 tetap berhasil mencatat rekor 

kenaikan investor reksadana tertinggi semenjak 2017 yakni mencapai 

78.38% atau 3.165 juta investor pada 2020 (Liputan 6, 2021). Disampaikan 

pula oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal kenaikan reksadana 

tahun 2020 tersebut didominasi dengan antusiasme dari kalangan muda 

sebagai investor muda (Detik Finance, 2021). Didukung oleh fakta tersebut, 

penelitian yang akan dilakukan berfokus pada unggahan konten Instagram 

Bibit tahun 2020. 

 Pemilihan bulan Juli hingga Desember sendiri, didasarkan pada 

perhitungan rata-rata persentase engagement rate. Engagement sendiri 

menurut Schramm (1945) dalam laman Marketing Craft secara sederhana 

diartikan sebagai komunikasi dua arah, yang sifatnya interaksional. Kunci 

engagement sendiri pada umumnya adalah umpan balik atau tanggapan 

terhadap pesan atau konten tertentu. Komunikasi yang baik menurut Falls 

(2012) dalam laman Marketing Craft (2012) adalah jika audiens 

memberikan perhatian dalam bentuk respon. Perhitungan tinggi 

engagement rates penulis lakukan dengan menggunakan formula yang 

dipopulerkan salah satunya oleh Sproutsocial.com melalui lamannya, yakni 
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= (jumlah total likes 1 bulan + jumlah total komentar 1 bulan)/jumlah 

pengikut Instagram (Sprout Social, 2019). Berdasarkan perhitungan dengan 

rumus tersebut terhadap masing-masing bulan di periode 2020, 

ditemukanlah angka rata-rata engagement rate tahun 2020 yakni sebesar 

29,15%. Melalui angka tersebut, peneliti menelaah adanya angka 

engagement rate yang lebih tinggi dari rata-rata pada bulan Juli hingga 

Desember 2020, sehingga dipilihlah rentan bulan tersebut sebagai periode 

dalam penelitian. 

Berdasarkan kekuatan data serta kerealistisan penelitian ini untuk 

dilaksanakan, maka dalam penelitian kali ini peneliti berangkat dengan 

sebuah judul “ANALISIS PESAN PERSUASIF AKUN INSTAGRAM 

@BIBIT.ID PERIODE JULI-DESEMBER 2020” 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan 

yakni: Bagaimana pesan persuasif disampaikan melalui caption Instagram 

reksadana @bibit.id periode Juli-Desember 2020? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: Mengetahui pesan persuasif 

melalui caption Instagram reksadana @bibit.id periode Juli-Desember 

2020. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi bagi bidang kajian ilmu komunikasi. Penelitian ini 

nantinya akan memberikan gambaran terkait bagaimana pesan persuasif 

melalui media sosial Instagram, sehingga mampu memunculkan ide 

baru terkait kegiatan persuasif melalui media sosial. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pembaca umum yang ingin mengetahui bagaimana isi pesan persuasif 

pada media sosial khususnya Instagram dapat dikelola sesuai syarat, 

struktur, dan cara penyampaian yang ada dalam upaya mempengaruhi 

target sasaran. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Hasil penelitian ini akan ditulis dalam lima bab serta subbab secara 

sistematis, yakni: 

BAB I  : Merupakan uraian tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri dari 

enam subbab diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi dan tata kala penelitian, 

serta sistematika penulisan laporan akhir. 
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BAB II : Merupakan bagian dari landasan teoritis yang terdiri dari empat 

subbab antara lain: teori terkait komunikasi, komunikasi persuasif, 

pesan persuasif, serta melihat media sosial dan perkembangannya di 

Indonesia. 

BAB III : Merupakan bagian dari metode penelitian, terdiri atas delapan 

subbab yakni: jenis dan metode penelitian, partisipan, populasi dan 

sampel, instrumen penelitian, operasionalisasi konsep, kategorisasi, 

prosedur penelitian, dan analisis data. 

BAB IV : Merupakan temuan dan pembahasan yang hasil analisis pesan 

persuasif yang digunakan oleh @bibit.id. 

BAB V : Merupakan bagian penutup yang di dalamnya terdapat simpulan, 

implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis semua penelitian sekaligus 

mengajukan hal penting yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dari 

hasil penelitian.  

  


