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ABSTRAK 

 

 Komunikasi Public Relations dalam sebuah perusahaan sangat berperan 

penting untuk membangun reputasi  di masyarakat. Dalam penelitian ini 

organisasi melakukan pengiriman pesan kepada publik eksternal melalui berbagai 

cara seperti dengan media internet. Salah satu media internet yang saat ini 

digunakan adalah social media, dimana social media saat ini sudah sangat 

berkembang pesat untuk menyebarkan informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menjelaskan Sejauh mana Pengaruh Penggunaan Social 
Media Twitter @BXchange_Mall Terhadap Brand Awareness Pengunjung 

Bintaro Exchange Mall? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komunikasi massa, new media, media sosial, karakteristik new media, situs 

jejaring sosial, public relations, brand awareness. 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode survey 

dengan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pengunjung Bintaro Xchange Mall namun yang mempunyai 

karakteristik yaitu yang mem follow twitter Bintaro Xchange Mall. Pengolahan 

data dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dan SPSS 20.0 dengan 

menggunakan rumus Pearson’s Product Moment. 
 Hasil penelitian uji regresi yang telah dilakukan diketahui sebesar 44,3%. 

Artinya semakin Bintaro Xchange Mall memanfaatkan dalam penggunaan social 
media twitter nya maka akan semakin berpengaruh pula keberadaan Bintaro 
Xchange Mall terhadap pengunjung. Berdasarkan uji hipotesis Thitung : 4,961 > 

Ttabel : 1,986 adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna sosial media twitter 

@BXchange_Mall terhadap Brand Awareness pengunjung Bintaro Xchange Mall. 
Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan social media 

twitter berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness Bintaro Xchange 
Mall. Bintaro Xchange Mall sudah menyadari pentingnya media online bagi 

seorang PR. Dengan media online seorang PR dapat menjalankan salah satu 

perannya yaitu membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan 

dengan publiknya. 
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