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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANGMASALAH

Komunikasi pemasaran merupakan sebuah kegiatan dalam menyajikan produk

atau objek kepada audience dalam bingkai “mental presence” yang dikenali oleh

calon pembeli, seperti situasi konsumsi atau pembelian kata Moran daIam (Fill,

2009,p. 139). Persepsi konsumen terhadap produk dan toko menunjukkan perbedaan

penting dan menunjukkan perbedaan peran yang perlu dimainkan oleh komunikasi

pemasaran dan dalam masing-masing sektor ini banyak merek dikembangkan yang

ditargetkan pada segmen yang berbeda berdasarkan faktor demografis, manfaat, dan

psikografis (Fill, 2009,p. 139). Dalam penelitian ini konsumen memiliki faktor

demografis yang sama yaitu di kota Surabaya, Jawa Timur.

Psikografis dianggap sebagai studi tentang pembelajaran apa yang dapat

membentuk seorang konsumen secara psikologis. Ada dua konsep yang saling

berkaitan dalam faktor psikografis, salah satunya adalah mengenai ciri-ciri psikologis

konsumen yang bertujuan untuk lebih mengenali arah pada identifikasi kepribadian

konsumen (konsep diri) yang memberi gambaran karakterisitk konsumen, yang kedua

yaitu memandang psikografis sebagai studi survey aktifitas dan minat berkegiatan

serta ketertarikan terhadap sesuatu, opini (pendapat), namun faktanya dalam

kehidupan, psikografis dipergunakan untuk mengukur gaya hidup konsumen dengan

menganalisis aktivitas, minat dan opini orang tersebut (Kingsnorth, 2016,p. 30).

Pemasaran adalah tentang banyak hal, tetapi salah satu tema utamanya adalah

manajemen perilaku. Perilaku melihat sesuatu yang trending atau hal viral sebelum

membuat keputusan ini dapat dilihat dalam konteks pertukaran, dalam hal ini tindakan

sebelum, selama dan setelah pembelian akan menjadi penting, dalam konteks
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hubungan, itu adalah seri perilaku terwujud di awal, di tengah dan selama penurunan

dan penghentian dari hubungan yang akan relevan. Perspektif apapun diadopsi,

masuk akal untuk mendukung kegiatan pemasaran dengan pemahaman tentang

perilaku pembeli, agar strategi pemasaran dan rencana komunikasi khususnya menjadi

lebih efektif (Fill, 2009,p. 131).

Pada studi di sebuah buku tentang sosial media yang merupakan sebuah alat

untuk komunikasi yang didalamnya memperbolehkan audien untuk melakukan

interaksi untuk bertukar info serta pengetahuan yang diketahuui atau lnfluence, antara

satu orang dan yang lainya dengan adanya tujuan yang harus tercapai dengan media

berbasis internet. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh orang umum maupun selebriti,

artis ataupun orang berpengaruh, dalam sosial media tersebut misalnya dalam

Instagram ada selebgram , di platform Tiktok ada Selebtok dan yang lainya seperti

content creator, influencer, youtuber, streamer. Sosial media marketing merupakan

kegiatan promosi dalam tugas marketing yang dengan sedemikian rupa dilaksanakan

untuk mempromosikan sebuah produk atau layanan yang menggunakan akun sosial

media sebagai platform organisasi atau perusahaan. Konsep sosial media marketing

sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan tim marketing dimana sebuah brand

melakukan pekerjaan komunikasi dengan audience masyarakat luas dan melakukan

engange dengan banyak orang untuk mencapai tujuannya dalam marketing yaitu

promosi dan kenaikan peminatan (Karunia, 2017,p.6).

Orang yang memperuntukan media sosial dalam kesehariannya adalah

individu yang terlibat dalam jejaring interpersonal, namun melalu media komunikasi

untuk melaksanakannya. Melalui CMC (Computer Mediated Communication),

orang-orang yang memiliki jaringan internet dan alat komunikasi seperti gawai ponsel

pintar, laptop, komputer, dan yang lainya dapat menggunakan serta membuat identitas
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secara online untuk akunnya, dan melakukan interaksi dengan sesama serta terlibat

dengan orang lain, berpartisipasi pada komunitas atau grup online dan dapat

mengaktifkan banyak fitur didalamnya untuk merspon. Perilaku serta kebiasaan

komunikasi ini mungkin juga melibatkan pesan-pesan yang dibahas misalnya politik,

kekuasaan, dan budaya bahkan perilaku konsumen (Harris Lipschultz, 2018,p. 25).

Gambar I.1.1.

Data penggunaan seluler, internet, dan media sosial di Indonesia

Sumber :We Are Social dan Hootsuite 2021

Data diatas merupakan gambaran mengenai penggunaan internet dan media sosial

di Indonesia tahun 2021 terdapat dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan juta jiwa

populasi penduduk Indonesia, dua ratus dua koma enam juta diantaranya yang

merupakan tiga per empat jumIah popuIasi di Indonesia adalah dan pengguna internet,

sedangkan pengguna media sosial aktif terdapat seratus tujuh puluh juta dan rata-rata

menghabiskan waktu untuk menggunakan internet selama delapan jam lima puluh dua

menit.
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Gambar I.1.2.

Data aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan

Sumber :We Are Social dan Hootsuite 2021

Berdasarkan data diatas bisa dilihat platforms media sosial yang banyak

digunakan di Indonesia tahun 2021, pengguna Youtube di Indonesia sebanyak

sembilan puluh tiga koma depan persen, dari jumlah populasi, Pengguna Instagram di

Indonesia sebanyak dari jumlah populasi. Sedangkan pengguna Instagram di

Indonesia sebanyak delapan puluh enam koma enam persen dari jumlah populasi.

Instagram menjadi media sharing foto dan video untuk menampilkan perubahan gaya

hidup di masyarakat. Perubahan yang sangat revolusioner sebagai dampak dari

perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Marshall Mcluhan

mengatakan bahwa kita hidup dalam suatu ‘desa global’ dimana perkembangan media

komunikasi modern yang telah memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk

dapat berhubungan dengan hampir setiap sudut dunia (Prihantoro, 2017,p. 98).

Instagram berasal dari kata “instan” atau “insta”, seperti kamera polaroid yang dulu

lebih dikenal dengan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto

secara instan dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata
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“telegram”, dimana cara kerja telegram adalah untuk mengirimkan informasi kepada

orang lain dengan cepat (Prihantoro, 2017,p. 98).

Gambar I.1.3.

Perbandingan Youtube Pada Akun @kokobuncit

Sumber : Socialblade Youtube Kokobuncit (diakses pada 20 Maret 2021)

Gambar I.1.4

Perbandingan Instagram Pada Akun @kokobuncit

Sumber : Socialblade (diakses pada 20 Maret 2021)

Pada akun Youtube konten video yang telah di unggah dua ratus dua puluh tujuh

dengan total penonton mencapai dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh

seratus sembilan belas dan subscriber seratus sembilan puluh empat ribu. Jika

dibandingkan dengan akun Instagram @kokobuncit dengan pengikut sebanyak tujuh

ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh, dan konten yang di unggah

sebanyak dua belas ribu lima ratus enam unggahan.
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Gambar I.1.5.

Perbandingan Youtube Pada Akun @kulinersby

Sumber : Socialblade Youtube Kulinerby (diakses pada 20 Maret 2021)

Gambar I.1.6.

Perbandingan Instagram Pada Akun @kulinersby

Sumber : Socialblade Instagram Kulinersby (diakses pada 20 Maret 2021)

Pada akun Youtube konten video yang telah di unggah dua ratus delapan puluh

dua dengan total penonton mencapai empat raus empat puluh enam ribu delapan ratus

tiga puluh empat, dan subscriber lima ribu sembilan ratus Jika dibandingkan dengan

akun Instagram @kulinersby dengan pengikut sebanyak empat ratus lima puluh tiga

ribu tujuh ratus empat puluh sembilan, dan konten yang di unggah sebanyak tujuh

ribu dua ratus enam puluh enam.
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Gambar I.1.7.

Perbandingan Instagram Pada Akun @surabaya_foodies

Sumber : Socialblade Instagram Surabayafoodies

(diakses pada 20 Maret 2021)

Sedangkan akun @surabaya_foodies dengan jumlah pengikut lima ratus tiga

puluh dua ribu tujuh ratus sembilan enam, konten unggahan sembilan ribu dua ratus

delapan , akun ini tidak melakukan promosi wiasata kuliner menggunakan platform

Youtube.

Maka dapat disimpulkan dari data di atas bahwa aplikasi Instagram lebih

banyak aktif digunakan untuk mempromosikan wisata kuliner Surabaya melalui

konten-konten yang ada melalui segala fitur yang ada pada aplikasi tersebut.

Gambar I.1.8.

Data pengguna Instagram di Indonesia Periode 2021

Sumber : Napoleon Cat (diakses pada 27 Juni 2021)
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Menurut data yang dirilis (Napoleoncat, 2021) mayoritas atau 52,6%

pengguna Instagram di Indonesia adalah perempuan pada, sedangkan, 47,4%

pengguna Instagram lainnya adalah laki-laki.

TabeI I.1.1

Selebgram Foodies Surabaya

NO NAMA AKUN FOLLOWERS MEDIA

UPLAD

LIKE

RATA-RATA

KOMEN

RATA-RATA

1 @kokobuncit 722k 12,4k 3.742,88 97,06

2 @surabaya_foodies 524k 9,2k 2.321,06 91,36

3 @kulinersby 448k 7,1k 811,56 454,31

4 @exploresurabaya 277k 1,8k 1.546,31 11,00

5 @foodmaxsby 132k 4,6k 228,25 274,50

6 @nongkrong_surabaya 129k 1,6k 1.038,38 49,31

7
@sbykulinerinfo 127k 4.7k 332,44 18,13

Sumber: Olahan Data Peneliti

Pada tabel 1.1 dapat dilihat @kokobuncit memiliki pengikut terbanyak pada akun

Instagram , di lanjutkan dengan @surabaya_foodies diurutan ke dua dan @kulinersby

ketiga akun tersebut mengunggah konten promosi wisata kuliner di kota Surabaya.

Dengan melihat perbandingan dari ketiga akun Instagram kuliner Surabaya itu

dapat disimpulkan bahwa, melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Isi

Komparatif Promosi Wisata Kuliner Surabaya Pada Akun Instagram

@surabaya_foodies @kulinersby @kokobuncit dalam mempromosikan wisata kuliner

https://databoks.katadata.co.id/tags/instagram
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di surabaya”. Analisis Komparatif sendiri didasarkan pada pemilihan subjek yaitu

pesan promosi yang ada pada akun @surabaya_foodies @kulinersby dan

@kokobuncit peneliti ingin melihat bagaimana perbandingan konten yang berisi pesan

promosi dalam ketiga akun Instagram tersebut dalam kurun waktu yang sama yaitu

selama 1 bulan, namun dari tiga akun berbeda. Peneliti ingin melihat kecenderungan

promosi seperti apa yang dilakukan oleh ketiga akun tersebut.

Hal ini disebabkan peran para selebgram foodies dalam melakukan promosi

untuk wisata kuliner yang ada di kota Surabaya dengan berbagai metode yang berbeda

membagikan mengulas makanan, mengulas restoran, membagikan promosi diskon

ataupun cashback pada platform penyedia layanan pesan antar online, serta

mengadakan giveaway.

Gambar I.1.9 , Gambar I.1.10

Konten @surabaya_foodies dan @kulinersby pada promosi Yubatea

Sumber: Instagram 20 October 2021

Namun dalam kenyataannya beberapa foodies cukup bersaing untuk melakukan

promosi wisata kuliner di kota Surabaya, seperti yang bisa di lihat dalam gambar di
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atas dalam promosi cafe baru di surabaya akun Instagram @surabaya_foodies,

@kulinersby mempromosikan yubatea dalam Instagramnya secara bersamaan namun

dengan cara yang berbeda untuk instragram @kulinersby berupa carousel sedangkan

surabaya foodies menggunakan reels video. Dalam jurnalnya (Kertamukti,2019,p. 18)

mengatakan bahwa “komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat

dilakukan selama terkoneksi dengan jaringan internet, dan hampir setiap aktivitas

pengguna dapat didokumentasikan dalam waktu singkat ke dalam berbagai fitur di

aplikasi Instagram baik dalam feeds maupun story, rells.

Berbeda pula dengan foodstagram laki-laki yaitu @kokobuncit seperti pada

gambar di bawah, menu makanan dan minuman yang disajikan lebih penting untuk

ditunjukan kepada para followersnya beserta harga dan nama yang di lengkapi pada

caption supaya lebih memperjelas ketika para calon konsumen ingin memesan.

Dibandingkan dengan tampilan cafe yang Instagramable atau foto foodstagram itu

sendiri.

Gambar I.1.11, Gambar I.1.12

Konten @kokobuncit pada promosi Yubatea

Sumber: Instagram@kokobuncit 1 Februari 2022
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Dapat dilihat dari gambar di atas respon masyarakat terhadap unggahan

Instagram akun @kokobuncit, dimana pada kolom komentar menunjukan ketertarikan

pada makanan atau minuman yang diunggah, contohnya seperti “Wahh enak banget”

yang ditulis akun @abouttng.kuliner. Ada juga beberapa komentar yang menunjukan

minuman favorit mereka contohnya seperti komentar akun @eonniemarkisa “Milk tea

pke poppin stroberi adalah andalankuu”. Serta ada pula yang menyarankan mencoba

minuman lain misalnya pada komentar @kiki_rizqiyyah “PONYO juga gak kalah

enak ko seriusan deh”. Pada akun @lathifatun_nafiliyyah yang berkomentar “Hari ini

aq pesen lewat shoppe food katanya promo hanya untuk pembelian ditempat aja kak”

dimana akun tersebut membagikan informasi dan pengalamannya membeli minuman

di tempat ini tapi promonya hanya berlaku pada saat dine in saja. Pada akun laki-laki

dimana mementingkan foto makanan atau minumannya.

Gambar I.1.13

Komentar pada akun @kulinersby

Sumber: Instagram@kulinersby
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Pada akun di atas yaitu @kulinersby dimana pemiliknya adalah seorang

perempuan dimana unggahanya merupakan video perempuan tersebut makan dengan

lahap. Dari gambar di atas respon masyarakat terhadap unggahan Instagram tersebut

lebih mengarahkan respon yang berupa komentar kepada cara makan perempuan

tersebut contohnya pada komentar akun @gitacatri “Manganmu akeh mbaak…” ada

pula akun Instagram @abeeabii “Wahh makan terus pantas tambah berisi” dan di

tanggapi oleh akun @kulinersby sebagai bercandaan misalnya jawaban komentar

“jelas” dan “iya iya yang paling kurus se dunia”. Ada pula akun yang berkomentar

meminta tips “Makan trus gk gemuk2, tutornya kak?”. Pada akun miliki perempuan

dimana pemasaran kulinernya tidak hanya berfokus pada menu makanan dan

minumannya tetapi juga pada tema, desain interior, dan bangunan yang Instagramable

atau Fotogenic dimana perempuan tersebut menampilkan dirinya.

KOMINFO bersama UNICEF bekerjasama dalam penelitian mengenai

cyberbullying pada 11 provinsi di Indonesia dengan menggunakan sampel sebanyak

400 orang dengan rentang usia 10-19 tahun, hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa sebagian besar remaja Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying dalam

bentuk komentar ancaman, hinaan, dan mempermalukan korban. Jenis kelamin

perempuan menjadi merupakan korban yang paling banyak cyberbullying sekitar 87%

(Yanti, 2018,p. 577).

Dalam jurnal (Junita, 2020,p. 13) Social media influencer yang bergerak dalam

hal kuliner pada umumnya sering di sebut sebagai food blogger. Surabaya merupakan

salah satu kota yang memiliki pertumbuhan kuliner yang pesat. Hal ini dikarenakan

adanya gaya hidup masyarakat Surabaya yang gemar mengkonsumsi minuman dan

makanan. Mengutip jurnal (Kariadi, 2019,p. 21) Foodstagram merupakan kegiatan
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mendokumentasikan gambar atau video berupa objek makanan dan minuman yang

dipublikasikan ke platform media sosial Instagram. Sedangkan endorsement

dimaksudkan sebagai metode pemasaran secara informal yang saat ini umum

dilakukan di dunia media digital. Foodstagram endrosement merupakan kombinasi

atau gabubungan dari dua kegiatan diatas yaitu memasarkan bisnis makanan dan

minuman yang berskala kecil maupun menengah. Dengan menggunakan sistem kerja

bisnis foodstagram endorsement, hal ini dapat dilakukan pemilik usaha dengan

meminta bantuan kepada foodstagram untuk memasarkan produk yang mereka jual

dengan harapan dapat menarik minat konsumen.

Gambar I.1.14

Data Pengiriman Makanan Via OnIine

Sumber : Napoleon Cat , Good News From Indonesia

Jumlah orang yang mengunakan layanan online platform untuk memesan layanan

pengiriman makanan sebanyak tiga puluh juta. Total nilai pasar untuk pengiriman

makanan online sebesar satu koma sembilan puluh lima miliar dollar, dan pendapatan

tahunan rata-rata layanan makanan online per pengguna sebesar lima puluh dua dollar.

Hal ini dipengaruhi karena tingginya angka Covid-19 yang membuat orang-orang
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mengunakan layanan online untuk membeli makanan secara takeaway menggunakan

berbagai platforn seperti gofood, grabfood, shoppefood, dan lainya.

Dalam berita yang dikutip dari CNBC (Yanwardhana, 2021) kebijakan

pemerintah dalam (PPKM) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat

yang salah satunya adalah

Gambar I.1.15

Berita PPKM Darurat 3 Juli 2021

Sumber : CNBC (Diakses pada januari 2022)

Dikutip dari portal berita CNBC menurut survey Katadata Insight Center (KIC)

mengungkapkan bahwa nyatanya 50% Generasi Z memilih GrabFood sebagai

penyedia layanan pesan-antar makanan yang paling sering mereka gunakan dalam 3

bulan terakhir, disusul GoFood (46%), ShopeeFood (3%), dan Maximfood (kurang

dari 1%). Pandemi covid-19 ini menjadi ajang eksplorasi dan pengenalan layanan

digital dalam kedhidupan sehari-hari masyarakat, khususny bagi (Gen Z). Preferensi

mereka dalam layanan digital yang mencakup belanja online, layanan pesan-antar

makanan (food delivery), dan layanan pengantaran sembako (online grocery). Survei
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ini dilakukan secara online terhadap seribu dua ratus responden yan tinggal pada kota

besar Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Depok, Makassar, Bekasi, Semarang,

Tanggerang, Denpasar, Bogor, dan Yogyakarta. Dalam kurun waktu 5 hari pada tahun

2021 dengan rentang usia responden dari 18 tahun hingga 29 tahun (Rahajeng, 2021).

Prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu diartikan sebagai metode, sementara

itu metodologi memiliki arti suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan

dalam metode tersebut (Syahputra,2012,p. 37). Hal yang berkesinambungan dan erat

hubunganya yaitu teori , penelitian , dan pengalaman nyata pada sebuah penelitian.

Menurut Nitisastro dalam (Syahputra, 2012,p. 37) Penelitian kuatitatif sendiiri

merupakan kegitan melakukan research yang berarti nyelidikan atau investigasi

secara ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang

keadaan.

Menurut Rusman dan Svensson dalam jurnal (Annisa,2019,p. 20) Media sosial

saat ini menjadi lebih multimodal karena dapat mempresentasikan gambar, video,

hastag, emoticon, serta teks tertulis sekaligus dalam caption. Marshall Mcluhan

dalam jurnal (Prihantoro, 2017,p. 13) dimana perkembangan komunikasi dalam media

di jaman modern yang telah memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk

berhubungan satu sama lain di setiap sudut dunia bahwa kita hidup didalam suatu

‘desa global’ . Platform Instagram menjadi pilihan media penyampaian pesan yang

memiliki fitu publikasi baik foto dan video untuk menampilkan perubahan gaya hidup

di masyarakat. Mulyana dalam jurnal (Rahayu, 2020) menyampaikan bahwa studi

kasus yang baik untuk diteliti yaitu yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan

sehar-hari. Dalam hal ini Instagram digunakan para endorser untuk melakukan

promosi makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok manusia di
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kehidupan sehari-harinya. (Fadilah, 2019) memilih Instagram karena dalam penelitian

ini fitur like dan comment menjadi keunggulan apilkasi Instagram.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana analisis isi

komparatif promosi wisata kuliner surabaya pada akun Instagram@surabaya_foodies

@kulinersby @kokobuncit dalam mempromosikan wisata kuliner di surabaya.

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Peneliti bertujuan ntuk mengetahui Analisis Isi Komparatif Promosi Wisata

kuliner surabaya pada akun Instagram@surabaya_foodies @kulinersby @kokobuncit

dalam mempromosikan wisata kuliner di surabaya.

I.4. BATASAN MASALAH

Peneliti memilih objek penelitian yaitu analisis isi pesan promosi yang ada di

Instagram. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah semua pesan promosi dalam

Instagram@surabaya_foodies @kulinersby @kokobuncit. Untuk waktu pengamatan

sendiri peneliti mengambil jangka waktu selama 1 bulan mulai dari tanggal 3 Juli

hingga 3 Agutus 2021 dimana PPKM Darurat diberlakukan. Metode yang digunakan

adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif.
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I.5. MANFAAT PENELITIAN

I.5.1. MANFAAT TEORITIS

a. Memberikan pengetahuan mengenai metode analisis isi kuantitatif dengan

konsep melihat perbandingan.

b. Dapat menjadi acuan dan referensi bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam

melakukan penelitian analisis isi .

I.5.2. MANFAAT PRAKTIS

a. Memberikan manfaat kepada pemilik akun terkait untuk dapat

mengembangkan proses pemasaran dan promosi kuliner Surabaya kedepannya.

b. Masyarakat mengetahui bagaimana perbandingan isi pesan promosi pada

akun Instagram@surabaya_foodies @kulinersby @kokobuncit.
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