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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan0dunia maya kian hari kian pesat. Dimulai dari hanya 

pemakaian website dan surel, kemudian makin berkembang dengan munculnya 

berbagai media sosial di dunia maya, seperti blog pribadi, kemudian booming 

penggunaan facebook, twitter, dan berbagai aplikasi sejenis. Hal ini tentu saja juga 

terjadi di Indonesia. Setiap hari semakin meningkat pengguna internet sebanyak 72.41 

persen dan berdasarkan geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak menggunakan 

internet yakni 57,70 persen (Bohang, 2018). 

 Ada berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, 

dan Blog. Akun-akun tersebut dapat diakses baik melalui personal komputer maupun 

melalui telepon pintar dan tablet yang telah menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan 

masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Internet tidak lagi menjadi media statis, yang 

memberikan informasi satu arah, namun juga dua arah karena ada interaksi antar 

pengguna di dalamnya.  

Dengan makin berkembangnya penggunaan internet yang demikian pesat, 

maka arus pertukaran informasi dapat terjadi dalam hitungan detik. Sumber informasi 

tidak selalu datang dari sumber resmi, bahkan banyak akun pribadi pun dapat 

memberikan informasi yang kemudian dibaca dan dipercaya oleh banyak pengguna. 

Dengan demikian banyak kemudian muncul akun-akun pribadi yang bersifat personal 

kemudian terkenal karena perannya memberikan informasi di dunia maya. 

Kesadaran pentingnya berkomunikasi serta mendapatkan informasi baik dari 

lingkungan sekitar maupun dari belahan dunia mempengaruhi perkembangan 
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tekhnologi komunikasi. Perubahan yang dipicu oleh tekhnologi telah merambat 

sampai tingkat sosial yaitu menciptakan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat. 

Terutama pada tekhnologi komunikasi yang secara terus menerus melakukan inovasi-

inovasi baru dalam berkomunikasi. Seperti tekhnologi media massa yang saat itu 

mengalami perkembangan secara modern. Perkembangan tekhnologi ini 

mempermudah masyaakat dalam melakukan aktivitas berkmunikasi yakni 

mendapatkan informasi. Selain itu, keberadaan media massa juga dapat menghemat 

biaya, memperpendek jarak, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat. 

Media sosial saat ini berkembang sebagai sarana berinteraksi berbagai 

kalangan di seluruh dunia. Perkembangan ini kemudian tentu saja langsung 

dimanfaatkan sebagai media promosi yang dinilai efektif karena hampir mencapai 49 

persen pengguna internet di Indonesia memiliki media sosial (Ramadhan, 2018). 

Media sosial adalah perkembangan dalam penyebaran informasi dan mendapatkan 

informasi. Dahulu teknologi media dapat menyampaikan pesan ke jutaan orang 

dengan efisien, seperti melalui televisi atau surat kabar. Kelemahannya, dalam 

menyampaikan pesan kepada jutaan orang, diperlukan biaya yang besar pula dan 

belum tentu terarah pada target yang diinginkan. Para pengguna media juga menjadi 

pihak yang pasif dengan hanya menerima semua informasi yang diberikan tanpa dapat 

memilih.  

Namun, penyampaian pesan menjadi lebih berkembang, kemudahan dalam 

mengakses internet membuat informasi dapat tersebar dengan luas dan cepat ke jutaan 

pengguna internet. Dalam menyebarkan pesan juga tidak perlu menggunakan biaya 

yang mahal. Kemudahan ini ditambah pula dengan keunggulan internet yang dapat 

memberikan beragam informasi ke tiap-tiap penggunanya secara khusus. Para 
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pengguna pun dapat dengan aktif hanya mengakses informasi yang mereka inginkan. 

Inilah kelebihan internet dibandingkan media promosi lainnya.  

Keunggulan internet ini kemudian dapat dimaksimalkan kembali dengan 

penggunaan media sosial yang interaktif karena dengan penggunaannya yang 

interaktif inilah maka untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dapat 

menjadi lebih efektif lagi. 

Kehadiran media sosial telah mempengaruhi manusia dalam kehidupan sosial 

terutama pada bidang ekonomi, politik dan budaya. Saat ini media sosial tidak hanya 

digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi tetapi juga menjadi 

berbagai macam fungsi seperti dibidang ekonomi yang memanfaatkan media sosial 

sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatannya. Dengan media sosial itulah 

pengusaha kuliner di kota Malang dapat menerima informasi dan menyebarluaskan 

produknya sehingga dapat mempertahankan eksistensi ke depannya. Media sosial 

dapat dimanfatkan sebagai sarana promosi dalam memasarkan suatu produk. Media 

sosial bukan hanya alat komunikasi semata, namun ada peran untuk melakukan 

promosi yang bisa dilakukan media sosial. Melalui media sosial, konsumen dapat 

mengenal produk yang digunakan dan mencari informasi terbaru tentang suatu 

produk. Media sosial menyediakan ruang untuk berdiskusi mengenai kekurangan dan 

kelebihan suatu produk yang bisa dilakukan konsumen. Ada beberapa jenis media 

sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dll. 

Dari sekian banyak layanan media sosial di Indonesia, hanya beberapa saja 

yang paling diminati pengguna. Menurut data yang disiarkan oleh Mastel dan APJII 

2016, Instagram menjadi aplikasi jejaring sosial yang paling banyak digunakan, 

sebesar 82 persen. Meninggalkan Facebook (66 persen) dan Path (49 persen). 
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 Instagram adalah salah satu jenis media sosial dimana para penggunanya bisa 

mengunggah berbagai foto. Instagram dapat digunakan di gadget dengan sistem 

operasi iOS atau android sehingga pengguna bisa lebih mudah mengunggah berbagai 

foto untuk diperlihatkan kepada orang lain. Selain itu Instagram juga memungkinkan 

penggunanya meng-upload video singkat yang bisa dilihat langsung oleh para 

followers (pengikutnya). 

Instagram dihadirkan pada 9 April 2012. Media sosial yang populer karena 

dapat mengunggah berbagai foto dan video. Awalnya Instagram ini dikhususkan 

untuk traveler dengan mengunggah hasil fotonya, akan tetapi semakin berputarnya 

waktu Instagram dapat digunakan oleh semua orang. Dengan adanya fitur foto dan 

video bahkan yang terbaru adalah story dan live di Instagram, masyarakat 

memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan produknya. Cara tersebut 

dilakukan untuk menarik perhatian pengguna Instagram lainnya sehingga produk 

yang diperkenalkan lewat Instagram menjadi populer. Bukan hal yang mudah untuk 

menarik sejumlah pengguna untuk menyukai atau mengomentari foto produk yang 

ditawarkan. Foto dan isi pesan yang menarik menjadi hal utama dan penting agar 

memperoleh perhatian pengguna Instagram dan calon pembeli.  

Cafe adalah tempat yang menyediakan makanan, minuman dan tempat untuk 

bersantai serta berbincang-bincang untuk melepas lelah setelah beraktivitas seharian. 

Awalnya cafe menyediakan minuman kopi, namun saat ini cafe bisa juga 

menyediakan minuman selain kopi. Ada perbedaan tentang cafe dan resto, dimana 

cafe tempat yang seseorang bisa bersantai hingga berjam-jam dan menikmati hiburan 

yang diberikan oleh pihak cafe sedangkan untuk resto adalah tempat seseorang yang 

datang untuk makan kemudian pulang. Salah satunya di Kota Malang yang 

mempunyai berbagai Cafe dan Resto, dalam tahun 2016 total cafe dan resto berjumlah 
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707. Dibandingkan dengan kota lain, Malang termasuk mempunyai jumlah cafe dan 

resto terbanyak pada tahun 2016. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Tabel 1.1 Data café dan resto di kota Malang 

 

Melihat hal ini peneliti tertarik untuk membahas media sosial Instagram. 

Karena adanya usaha yang berada di kota Malang dan lokasi peneliti di kota Malang 

maka peneliti akan meneliti salah satu cafe yaitu Cafe DW Coffee yang menggunakan 

media sosial Instagram. Dengan fenomena yang ada dan peneliti jelaskan, bahwa 

hadirnya media sosial Instagram mengalami modifikasi dari pengguna untuk 

kepentingan yang lebih mempunyai manfaat.  

Menyusun sebuah perencanaan dalam memanfaatkan media sosial Instagram 

saat ini dapat dilakukan dalam mengembangkan produknya. Cafe DW Coffee 
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merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau bersantai 

dengan teman dan keluarga. Awalnya Cafe DW Coffee sempat akan mengganti nama 

menjadi DW Chocolate karena produk yang sering terjual hanya chocolate bukan 

coffee, namun dengan inovasi yang dilakukan dalam menggabungkan chocolate dan 

coffee dalam satu produk dan me-rebranding produk tersebut melalui Instagramnya 

yang terbilang berhasil, dibandingkan dengan Cafe Bunchbead yang juga sempat me-

rebranding produknya melalui media sosial Instagram akan tetapi mengalami 

penurunan dalam segi minat customer. Peneliti tertarik untuk membahas Cafe DW 

Coffee karena salah satu usaha yang konsistensi dalam menjualkan produknya hingga 

saat ini yang tetap diminati dan menggunakan media sosial Instagram untuk sarana 

promosinya agar dapat menjangkau semua kalangan yang berada di Kota Malang.  

Cafe DW Coffee berdiri pada tanggal 10 Oktober 2011 dan mulai 

menggunakan media sosial Instagram pada tahun 2013. Cafe DW Coffee 

memanfaatkan Instagram dengan mengunggah foto dan video produknya. Dalam 

interaksi yang dilakukan untuk menarik customer, cafe DW Coffee yang dalam akun 

Instagramnya bernama @dw_coffee tidak sekedar mengunggah foto begitu saja tetapi 

mengkemas foto yang bagus beserta isi pesan yang menarik sehingga mendapatkan 

suka atau komentar banyak dari pengguna Instagram sehingga membuat akun 

Instagram DW coffee menjadi populer. Pada saat ini Instagram yang bernama 

@dw_coffee sudah memposting 1.656 foto dan video dan mempunyai pengikut 9.777 

orang.  

Banyaknya kumpulan komunitas penggerak media sosial khususnya Instagram 

di Cafe DW Coffee, seperti akun Kuliner Malang, Malang Foodies, Malang Creator, 

Mahasiswa Malang, Foody Malang, dan lain-lain. Menjadikan divisi Marketing Cafe 

DW Coffee mendapatkan referensi dari komunitas tersebut. Sehingga dengan adanya 
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komunitas ini, mempermudah untuk melakukan kegiatan promosi melalui media 

sosial di Instagram. Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat meneliti mengenai 

fenomena di atas dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana 

Promosi Pengusaha Kuliner di Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat pada 

peneliti ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan, Bagaimanakah pemanfaatan media 

sosial Instagram bagi divisi marketing Café DW Coffee sebagai sarana promosi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media 

sosial Instagram yang dimiliki oleh divisi marketing Café DW Coffee sebagai sarana 

promosi.  

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang 

kajian media sosial Instagram baik untuk referensi perkuliahan maupun 

penelitian selanjutnya. 

b. Mampu memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pemanfaatan 

media sosial Instagram sebagai sarana promosi dalam sebuah divisi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat acuan bagi para calon dan pengusaha kuliner 

di kota Malang untuk memanfaatkan media sosial instagram sebagai sarana 

promosi. 

	




