
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Sejaktahun 1993, Internet telah digunakan untuk mendukung aktivitas 

penjualan dan pemasaran yang bersifat konvensional. Internet telah menjadi  

media komunikasi yang umum digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang 

ekonomi dan bisnis. MenurutKertajaya (2009: 2), internet adalah solusi efektif 

menarik dan memperkuat komunikasi customer. Hal ini didasari oleh banyaknya 

pengguna internet yang akan terus berkembang dari waktu kewaktu, ditambah lagi 

akses tanpa batas yang ditawarkan melaluialat-alat yang sebagian besar dimiliki 

oleh mayarakat. 

Pertumbuhan yang fenomenal dari pemanfaatan internet telah mengubah 

cara pembeli dan penjual bertukarin formasi. Internet telah menembus batas-batas 

perdagangan tradisional dan menggerakkan perusahaan kesebuah pasar komersial. 

Peluang bagi pembeli untuk menguji atau mengetes barang atau jasa yang 

ditawarkan dan berinteraksi dengan penjual untuk mendapatkan informasi atau 

untuk memberikan suppor tmelalui jasa online (Kiang dan Chi, 2001: 157). 

Banyak perusahaan beranggapan bahwa mengaplikasikan internet 

marketing saja dapat memudahkan dan menambah value bagi produknya, lebih 

murah dan efisien. Dampak terhadap penjualan akan besar jika banyak konsumen 

dan pelanggan yang berkunjung kesitus tersebut dan mengetahui merek yang 

sedang ditawarkan. Salah satu tujuan dari pemasaran yang efektif adalah untuk 



2 
 

mengenalkan keberadaan suatu produk kepada konsumennya secara luas. Oleh 

karena itu diperlukan strategi pemasaran yang dapat memberikan pengaruh untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya dalam memasarkan produknya. Apabila 

strategi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan tersebut mampu memasarkan 

 produknya dengan baik, hal ini akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan. 

Pemasaran adalah proses sosial dan dengan proses itu individu dan kelompok 

mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain. 

Pemanfaatan internet marketing juga semakin mendesak di masa kini 

ketika konsumen seringkali memanfaatkan internet sebagai bahan untuk 

mendapatkan informasi mengenai berbagai produk atau jasa, atau sekadar 

bernavigasi untuk mendapatkan informasi baru. Melalui pemasaran internet, 

produsen bisa membangun hubungan yang dekat dengan konsumen. 

Salah satu media internet yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan ialah 

Instagram. Pada awalnya Instagram sendiri berkembang daria plikasi iPhone 

untuk berbagi foto hingga sekarang menjadi sebuah perusahaan sosial internet 

yang berkembang. 

iPhone merupakan telepon genggam pintar (smartphone) yang dikeluarkan 

oleh Apple Inc. Dari awal Steve Jobs, CEO Apple Inc., ingin memberikan warna 

baru pada telepon genggam. Pada presentasi iPhone pertama kali orang dibuat 

terkesima oleh kemampuan telpon genggam  ini karena seluruh pengoperasiannya 

hanya dengan menggunakan sentuhan. Selain Instagram pada iPhone, Instagram 
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juga dapat digunakan pada iPad, iPod Touch dan Android, yang banyak beredar di 

pasaran, sehingga mudah para pengguna smart phone selain iPhone menggunakan 

media Instagram ini. 

Setelah sukses menjadi aplikasi yang diminati banyak pengguna, 

Instagram menjadi sosial media yang banyak sekali peluang untuk berbisnis para 

penggunanya. Bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran, melalui 

share foto-foto produk penjual, dan memiliki banyak follower, Instagram 

memudahkan untuk konsumen melihat produk yang di jual dan dapat langsung 

memberi komentar di bawah foto yang diminati. Instagram adalah aplikasi 

layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi 

filter lalu menyebarluaskannya di social media seperti facebook, twitter, 

danlainnya. 

Instagram terlihat bertambah fungsi menjadi tempat strategis para pebisnis 

untuk memasarkan barang dagangannya. Setiap bentuk memiliki` keunggulan dan 

kelemahannya masing-masing dan tentu harus disesuaikan dengan tujuan 

pemasangan iklan dan tujuan komunikasi pemasaran, khususnya usaha dalam 

bidang makanan. 

Usaha dalam bidang makanan saat ini mulai banyak digeluti oleh para 

pengusaha karena terdapat peluang besar dalam pemenuhan kebutuhan makanan. 

Hal ini diketahui dari rata-rata tamu pada restoran berskala menengah dan besar di 

Jawa Timur sebanyak 223 tamu dengan rata-rata tempat duduk tersedia sebanyak 

134 kursi (BPS, 2012). Selisih jumlah kursi yang terlihat menjadi peluang usaha 

makanan yang menguntungkan, khususnya restoran dan café. Restoran Baegopa? 
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House of Hungry memiliki kelebihan menu makanan yang unik dan porsi jumbo 

yang menarik perhatian. Persaingan ketat diantara restoran dan café menuntut 

manajemen memiliki strategi komunikasi pemasaran yang tepat untuk 

mempertahankan pelanggan dengan member kinerja terbaik. 

Untuk hidangannya sendiri, Baegopa? House of Hungry menawarkan 

berbagai menu hidangan utama berupa aneka olahan ayam fillet yang dikemas 

dengan bumbu bercita rasa khas ala Baegopa. Karena kebanyakan para 

penikmatnya adalah kalangan muda, Baegopa?House of Hungry Malang serasa 

mendengar keinginan para penikmatnya dengan menghadirkan alternative 

berbagai macam minuman rasa yang tersaji dalam sebuah Pitcher besar. 

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh tentang pemanfaatan Instagram dalam komunikasi pemasaran (Studi 

pada Pengguna Instagram di Rumah Makan Baegopa House of Hungry Kota 

Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan terkait dengan 

penelitian ini yang dapat dirumuskan yaitu, bagaimana pemanfaatan Instagram 

dalam komunikasi pemasaran di Rumah Makan Baegopa House of Hungry Kota 

Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan Instagram dalam komunikasi 

pemasaran di Rumah Makan Baegopa House of Hungry Kota Malang. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Secara akademis, untuk menambah literatur mengenai pemanfaatan 

Instagram dalam komunikasi pemasaran, mulai proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Secarapraktis, sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa 

komunikasi yang ingin meneliti tentang efektivitas dan efisiensi 

pemanfaatan Instagram dalam komunikasi pemasaran. 

 


