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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya globalisasi ekonomi di dunia membuka kesempatan pasar 

yang luas bagi para perusahaan. Hal ini tentu menimbulkan persaingan bagi para 

pelaku pasar agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik (Paul, 1996 dalam Sutejo, 

2006, h. 41). Kesempatan dalam berbisnis yang luas pada akhirnya juga berdampak 

kepada para pebisnis dengan produk lokal. Penggunaan produk lokal sebagai usaha 

saat ini banyak bisa dilihat dari banyaknya bisnis lokal yang menjamur di kota-kota. 

Bisa dilihat dari peningkatan sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) 

yang saat ini justru menjadi pembantu ekonomi daerah. Sektor usaha kecil 

menengah merupakan salah satu pilar dan strategis dalam proses pembangunan 

perekonomian masyarakat. Perkembangan sektor ini mendapatkan antusias 

tersendiri dari sebagian orang yang ingin memasuki sektor usaha ini. Produk lokal 

diharapkan mampu bersaing dengan merek global yang tentunya sudah memiliki 

eksistensi di masyarakat. 

Globalisasi juga mengakibatkan batas-batas bisnis antara negara satu 

dengan yang lain semakin tidak tampak. Manajer yang inovatif perlu mencari cara 

dan menciptakan bisnis yang unik agar lebih efektif baik di lokal, regional, maupun 

global sehingga mereka dapat memperluas pendapatan mereka, menekan cost 

mereka, serta meningkatkan keuntungan mereka (Paul, 1996:27 dalam Sutejo, 
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2006, h. 41). Informasi sangatlah dibutuhkan untuk mendukung pencapaian 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi perusahaan. 

Mengkomunikasikan merek kepada pelanggan sangat penting untuk kesuksesan 

perusahaan karena melalui komunikasi mereka menjelaskan dan mempromosikan 

proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan mereka (Lovelock & Wirtz, 2011). 

Komunikasi terdiri dari pengirim, pesan dan penerima, di mana pengirim mewakili 

perusahaan yang mengkomunikasikan identitas merek (brand identity) (Kapferer, 

2008). Dengan menggunakan media komunikasi yang ada, tentu juga merubah gaya 

hidup manusia. Perubahan gaya hidup juga menjadi peluang bagi para pebisnis 

untuk membuat usaha baru. Berbelanja menjadi sebuah kebutuhan manusia yang 

tidak mengenal kata cukup. Dalam arti ini, motivasi seseorang untuk berbelanja 

tidak lagi guna memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai manusia, 

melainkan terkait dengan hal lain yakni identitas (Soedjatmiko, 2008, h.7). 

Perkembangan teknologi saat ini juga merupakan salah satu bentuk 

kemudahan bagi pelaku usaha lokal dalam memasarkan produknya agar dikenal 

secara luas dan tidak terbatas. Pergeseran dan perubahan gaya hidup serta semakin 

menjamurnya bisnis yang serupa tentu membutuhkan inovasi bagi pebisnis untuk 

mempertahankan usahanya, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi 

komunikasi saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi membawa masyarakat 

menjadi masyarakat informasi. Webster (2006) mendefinisikan masyarakat 

informasi ke dalam beberapa kriteria, yakni technological; masyarakat informasi 

akan bergantung pada inovasi teknologi yang semakin lama semakin berkembang, 

economic; masyarakat informasi akan mempunyai industri informasi terbagi dalam 
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lima katagori yaitu pendidikan, media komunikasi, mesin informasi, pelayanan 

informasi, dan kegiatan informasi lainseperti penelitian dan kegiatan sosial, 

occupational; perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan 

perubahan yang terjadi dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja dalam 

bidang informasi, spatial; masyarakat informasi mempunyai jaringan informasi 

yang terhubung dengan lokasi dan mempunyai efek pada pengorganisasian waktu 

dan ruang, cultural; masyarakat informasi mengalami perubahan sirkulasi sosial 

budaya dalam kehidupan sehari-hari karena informasi yang tersedia di berbagai 

saluran (termasuk media) yang ada.  

Perkembangan teknologi komunikasi berimplikasi terhadap kehadiran 

media baru (new media). Kehadiran media baru memungkinkan individu bisa 

mendapatkan infromasi yang lebih luas dari berbagai sumber dan memperluas 

interaksi dengan individu lain. Seperti yang dijelaskan oleh Mc Quail (Quail, 2000, 

S. 119) menjelaskan dimana kebanyakan media baru memungkinkan komunikasi 

dua arah yang bersifat interaktif yang memungkinkan pengumpulan sekaligus 

pengiriman informasi sehingga implikasinya bisa beragam. Pada sender 

(komunikator), memiliki peluang yang lebih luas untuk dikenal dan melakukan 

publikasi. Pada penerima informasi, dapat terjadi berbagai perubahan karena 

kebebasan dan kesamaan dalam hubungan antara pengirim dan penerima informasi 

sehingga penerima informasi dituntut untuk membuat berbagai pilihan berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang harus diintegrasikan agar mampu melakukan 

komunikasi. 
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Dapat dilihat dari Key Statistical Indicator, bahwa pengguna internet, 

social media, dan smartphone di dunia dari rentang waktu Januari 2017 hingga 

Januari 2018 mengalami peningkatan yang tinggi yakni sebesar 7% setara dengan 

248 juta pengguna. Serta pengguna sosial media yang meningkat sebesar 362 juta 

user dan pengguna smartphone yang mengalami peningkatan sebesar 4% atau 

setara dengan 218 juta pengguna. Data diatas secara konkrit menunjukkan bahwa 

adanya pergeseran penggunaan media dari media konvensional ke penggunaan 

media digital. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemasar untuk berinovasi dalam 

kegiatan komunikasi pemasarannya.  

Salah satu bentuk media baru (new media) adalah dengan hadirnya media 

sosial. Murdough (2009, dalam Ashley dan Tuten, 2015, h. 15) menyatakan bahwa 

sosial media merupakan bagian dari online channels untuk berbagi dan memberikan 

tempat untuk partisipasi audiens di berbagai aktivitas, salah satunya sebagai cara 

sebuah brand untuk berkomunikasi dengan segmen audiens yang atraktif dan 

bagaimana brand merepresentasikan produknya kepada audiens. Orang-orang 

GAMBAR	1.1	GLOBAL	DIGITAL	ANNUAL	GROWTH	

Sumber:	www.wearesocial.com	
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secara meningkat melihat aplikasi sosial media sebagai bagian penting dalam 

kehidupan sehari-harinya dan lebih suka untuk memindahkan aktivitas interaksinya 

pada platforms virtual seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Twitter 

(Alalwan et. al, 2017). Sejalan dengan berkembangnya internet, muncul 

pemahaman baru mengenai paradigma pemasaran berupa konsep pemasaran 

modern berorientasi pasar/konsumen atau revolusi pemasaran berupa electronic 

marketplace (Arnott dan Bridgewater, 2002:86). Aplikasi sosial media telah 

diobservasi sebagai salah satu yang paling efektif dan berpengaruh yang sudah 

melekat dengan berbagai macam aspek kehidupan orang-orang seperti kehidupan 

sosial, kehidupan bisnis dan pekerjaan, sektor pendidikan, juga kehidupan politik 

(Alalwan et al., 2017). 

Sosial media marketing saat ini merupakan salah satu alat yang memiliki 

dampak besar bagi para pemasar, karena pemasar dalam sosial media bisa 

berhubungan secara langsung dengan audiens mereka atau konsumen mereka. 

Seperti dikutip dalam jurnal Ashley & Tuten (2015) yakni “Marketers have 

embraced social media marketing for a variety marketing objective including 

branding, research, customer relationship management, service and sales 

promotions“. Dari kutipan diatas bisa dikatakan bahwa sosial media marketing 

sebagai salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk berbagai macam 

tujuan antara lain strategi branding, penelitian mengenai konsumen, membangun 

hubungan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, menginformasikan 

produk hingga promosi.  
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Salah satu bentuk strategi marketing yang dilakukan bisa dengan 

menggunakan media sosial. Media sosial dapat berfungsi sebagai saluran untuk 

banyak kegiatan pemasaran termasuk mengelola hubungan dengan pelanggan, 

layanan pelanggan, penelitian konsumen, promosi penjualan dan menyampaikan 

pesan, saluran iklan berbayar, dan branding (Ashley & Tuten, 2014, h.16). Terlepas 

dari tujuannya, informasi mengenai merek harus relevan dengan konsumen yang 

dibidik jika meninginkan konsumen terikat dengan merek atas dasar keinginannya 

sendiri (Schmitt, 2012, dalam Ashley & Tuten, 2014, h. 16). Pemasar 

mengkatagorikan sosial media sebagai saluran untuk branding pertama dan utama 

saat ini (eMarketer, 2013, dalam Ashley & Tuten, 2014, h 17). Media sosial 

sebagian besar telah direalisasikan sebagai mekanisme efektif yang berkontribusi 

terhadap tujuan dan strategi pemasaran perusahaan; terutama dalam aspek yang 

terkait dengan keterlibatan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan dan 

komunikasi (Filo et al., 2015; Saxena dan Khanna, 2013 dalam Alalwan et al., 

2017). Kegiatan branding melalui sosial media dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesadaran akan merek (brand awareness) dan kesukaan pada merek 

(brand liking), mempromosikan keterlibatan dan kesetiaan konsumen, 

menginspirasi komunikasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) dari konsumen 

tentang merek, dan berpotensi mendorong lalu lintas ke posisi merek baik secara 

online maupun  offline (Ashley & Tuten, 2014, h. 17). Sosial media mampu secara 

strategis meningkatkan komunikasi dua arah (two-way communication) antara 

perusahaan dan konsumen, dan oleh karena itu dapat lebih menghubungkan 

konsumen dengan merek perusahaan (Alalwan et al., 2017). Ini merupakan 
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kemampuan media sosial untuk menyajikan konten yang diposting secara visual, 

verbal, atau tekstual atau menggunakan campuran konten tekstual, visual, dan 

verbal. (Alalwan et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

  Dari Key Statistical Indicator diatas menunjukkan bahwa di Indonesia 

pengguna social media mencapai 130 juta yang artinya hampir 50% dari jumlah 

populasi di Indonesia adalah pengguna sosial media.  Data statistic 

(www.wearesocial.org) juga menunjukkan bahwa di Indonesia orang 

menghabiskan 8 jam 51 menit perharinya untuk mengakses internet. Maka dari itu, 

saat ini media sosial merupakan senjata dalam pemasaran yang kuat. 

 Aktivitas branding di sosial media ini bergantung pada jejaring sosial dan 

mungkin melibatkan aktivitas seperti dialog pebisnis-ke-konsumen yang sedang 

berlangsung, konten merek yang dipublikasikan secara sosial, pengalaman 

keterlibatan konsumen dan kehadiran secara sosial dan partisipasi akan persona 

merek (Ashley & Tuten, 2014, h. 17). Laporan Social Media Industri tahun 2013 

GAMBAR	1.2	SOCIAL	MEDIA	USE	IN	INDONESIA	

Sumber:	www.wearesocial.com	
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mencatat bahwa pemasar dapat mencari peluang yang meningkat untuk 

memaparkan target audiens ke pesan merek, meningkatkan lalu lintas ke situs Web 

merek, meningkatkan peringkat dalam pencarian, dan mendapatkan lebih banyak 

loyalitas di antara pelanggan (Stelzner, 2013, dalam Ashley & Tuten, 2014, h. 17).  

Keterikatan pelanggan (consumer engagement) adalah tujuan lain dari branding di 

sosial media; sebuah studi pada tahun 2012 menemukan bahwa 78% dari laporan 

pemasar menggunakan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan 

keterikatan pelanggan. Keterlibatan pelanggan berdasarkan perilaku, pembelian 

dalam jangka waktu yang panjang, dan memiliki fokus pada merek atau perusahaan 

(Doorn et al., 2010, dalam Ashley & Tuten, 2014, h. 14).  

  Pemasar harus bisa mendefinisikan perilaku keterlibatan pelanggan mereka 

sendiri (CEBs). Di media sosial, peserta yang terlibat berpartisipasi dan 

membagikannya lagi. Partisipasi mungkin pasif yang melibatkan hanya 

mengkonsumsi konten sosial atau partisipasi aktif termasuk perilaku seperti 

mengirimkan testimoni dan review yang dihasilkan konsumen (Hutton & Fosdick, 

2011, dalam Ashley & Tuten, 2014, h. 17). Media sosial menyediakan konteks 

untuk jenis-jenis pertunjukan identitas, dan merek adalah bagian dari pertunjukan 

itu (Merchant, 2006). Dengan demikian, konsumen dapat berbagi pendapat mereka 

sendiri dan / atau berbagi konten bermerek dengan jaringan mereka. Tanggapan 

konsumen terhadap media sosial biasanya diukur dengan mencatat apakah tautan 

penjelajah, bookmark, blog, merujuk orang lain, klik, teman, menghubungkan, 

berlangganan, mengajukan pertanyaan atau ide, atau membeli merek (Falls, 2010 

dalam Ashley & Tuten, 2014, h. 17). Dari hadirnya dan tersedianya komunikasi 
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secara dua arah di media sosial, maka mulai bermunculan komunitas virtual dan 

identitas virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data statistik diatas menunjukkan bahwa 97,4% dari total pengguna 

internet mengakses media sosial. Penggunaan sosial media sebagai salah satu 

strategi pemasaran saat ini sudah banyak digunakan oleh pemasar. Tentu dengan 

pertimbangan biaya yang dikeluarkan minim dibandingkan dengan beriklan di 

media konvensional. Media baru dan kehadiran sosial media, memungkinkan para 

pemasar untuk menyebarluaskan informasi mengenai produk mereka kepada 

siapapun tanpa adanya hambatan ruang dan waktu.  Tampilan konten yang 

ditampilkan oleh pemasar merupakan salah satu strategi komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh merek. Konten merek dalam media sosial dapat digunakan 

seperti iklan untuk mempengaruhi sikap merek konsumen dan juga menyediakan 

konten kepada konsumen untuk dibagikan dengan jaringan mereka sendiri. Dengan 

kata lain, konten yang bagus dapat memicu konsumen untuk terlibat dan terikat 

pada merek. Dalam perkembangannya, Instagram juga digunakan sebagai salah 

GAMBAR	1.1	PERILAKU	PENGGUNA	INTERNET	INDONESIA	

Sumber:	Asosiasi	Penyelenggara	Jasa	Internet	Indonesia	(APJII)	
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satu tools dalam media pemasaran. Dalam jurnal Huey & Yazdanifard (2014) yang 

berjudul “How Instagram Can Be Used as a Tool in Social Network Marketing” 

membahas mengenai bagaimana cara-cara Instagram dapat digunakan untuk 

mempromosikan merek dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Penelitian ini 

juga memeriksa bagaimana platform disukai di antara pengguna sebagai media 

visual yang sangat luas di mana konsumen dapat berinteraksi dengan merek yang 

mereka ikuti. Media sosial mampu memengaruhi persepsi orang mengenai merek. 

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan kemudahan 

masyarakat dalam mengakses komunikasi dan berita tentunya juga merubah cara 

pandang orang terhadap produk lokal. Produk lokal harus bisa bersaing melawan 

global brand. Sejumlah riset empiris melaporkan bahwa merek-merek global lebih 

disukai dibandingkan merek-merek lokal, setidaknya di kalangan segmen-segmen 

konsumen tertentu (Steenkamp et al., 2003). Secara umum, preferensi terhadap 

merek global dikarenakan citra superior, kualitas aktual dan perseptual yang lebih 

unggul, hasrat meniru gaya hidup di negara maju, preferensi terhadap status 

simbolik, kosmopolitanisme, worldmindedness dan seterusnya. Citra tertentu yang 

diberikan oleh global brand membuat produk lokal juga harus mencari cara agar 

tetap mampu menarik di pasar terutama konsumen. 

Salah satu produk lokal yang saat ini sedang berkembang pesat di 

masyarakat adalah kopi. Salah satu contoh fenomenanya gaya hidup masyarakat 

urban saat ini adalah adalah “konsumsi kopi”. Indonesia menduduki peringkat ke-

37 untuk jumlah konsumsi kopi dan menduduki peringkat keempat ekspor dunia 

(Wirjawan, dalam Nurmanisa dkk. 2016, h. 2). Komoditas kopi di Indonesia 
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menjadi komoditas pendukung perekonomian Indonesia. Faktor utamanya adalah 

Indonesia salah satu Negara yang merupakan penghasil dan pengekspor kopi 

terbesar di dunia. Indonesia termasuk negara produsen kopi terbesar di dunia, 

disebutkan menduduki peringkat 4 setelah Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia, 

dan Ethiopia (www.validnews.id diakses pada 22 Oktober 2018). International 

Coffee Organization (2015) menunjukkan pertumbuhan peminum kopi di 

Indonesia berkembang pesat, lebih daripada pertumbuhan dunia, yaitu 8% untuk 

pertumbuhan peminum kopi Indonesia sedangkan pertumbuhan peminum kopi 

dunia hanya mencapai 6% (Peluang Usaha IKM Kopi, Kemetrian Perindustrian 

Republik Indonesia, 2017). Hal tersebut merupakan salah satu faktor utama yang 

mendorong perkembangan kedai kopi. Selain itu, konsumen sebagai penikmat kopi 

juga berasal dari berbagai macam latar belakang yang saat ini bukan hanya 

kebutuhan akan kopinya saja tapi juga kebutuhannya untuk menikmati kopi yang 

sudah diolah dengan berbagai macam model penyajiannya juga tempat untuk 

menikmati kopi tersebut. 

Perkembangan dan pertumbuhan bisnis kedai kopi tentu juga berpengaruh 

kepada gaya hidup masyarakat. Selain itu, dengan banyak berkembangnya kedai 

kopi dengan dibantu oleh teknologi yang menampilkan gaya hidup baru yakni 

bertemu di cafe akhirnya mendorong perubahan gaya hidup di masyarakat. 

Bagaimana media mengkonstruksi gaya hidup pada akhirnya menjadi acuan bagi 

seseorang dalam berpenampilan. Perubahan gaya hidup juga berkaitan erat dengan 

perkembangan teknologi yang menciptakan gaya hidup seperti gaya berpakaian, 

gaya berbicara, gaya berbahasa, maupun gaya hidup yang konsumtif dalam 
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kehidupan sehari-hari. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan pribadi yang 

berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup didefinisikan menurut Solomon 

(1999) menjelaskan bawah “Lifestyle refers to a pattern of consumption reflecting 

a person’s choices of how he or she spend time or money” yang juga sejalan dengan 

yang dikatakan Engel, Blakwell, Miniard, 1995, h. 449 yakni gaya hidup 

didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup dan menggunakan uang dan 

waktunya. Fenomena ini pokok pangkalnya adalah stratifikasi sosial. Di era 

globalisasi ini, kehadiran teknologi yang mempermudah segalanya juga merubah 

gaya hidup manusia yang menjadi serba mudah. Gaya hidup didefinisikan sebagai 

bagaimana seseorang hidup, termasuk bagaimana seseorang menggunakan 

uangnya, waktu, dan sebagainya (Prasetijo dan Ihalauw, 2005). Konsumen 

cenderung mencari dan mengevaluasi alternatif yang ada dengan atribut produk 

yang menjajikan pemenuhan kebutuhan gaya hidup yang dianutnya (Prasetijo dan 

Ihalauw, 2005).  

Gaya hidup saat ini yang berkembang juga berpengaruh kepada bagaimana 

manusia berinteraksi. Bersosial merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. 

Seiring berjalannya waktu, hadir tempat-tempat yang mendukung kegiatan 

bersosialisasi itu.  Sebagian masyarakat minum kopi sembari melakukan aktivitas 

transaksi bisnis dengan klien, atau dijadikan tempat berkumpul dengan kolega atau 

keluarga, maupun sekedar bersantai dan berkumpul bersama teman dan 

membutuhkan ruang public alternative untuk mendukung gaya hidup tersebut. 

Kebiasaan sebagian masyarakat tersebut dalam mengisi waktu luang dengan pergi 

ke coffeeshop menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu gaya hidup. 
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Budaya bertemu di café ini begitu mudah diterima oleh masyarakat di 

kota-kota di Indonesia, termasuk di Malang. Dari perkembangan itu akhirnya 

muncul istilah “ngopi”. Kegiatan ngopi di warung kopi yang tidak bisa lepas dari 

kebiasaan konsumen, di mana setiap individu menghabiskan waktu mereka di 

warung kopi dengan berbagai kebiasaan yang dilakukan (Panggabean, 2010). Bagi 

masyarakat modern, kegiatan “ngopi” sudah menjadi keharusan dan kebiasaan 

untuk sekedar bersantai maupun mencari variasi hiburan ditengah rutinitas yang 

padat (Said, 2017). Dari segi budaya, coffee shop sebagian besar berfungsi sebagai 

pusat interaksi social (meeting point) yang menyediakan sebuah tempat untuk 

berkumpul, berbicara, menulis, membaca, menghibur satu sama lain, atau 

melewatkan waktu, baik secara individu atau dalam kelompok kecil anggota sosial 

tersebut (Said, 2017).  

Pada awalnya berkumpul di warung kopi hanyalah sebatas aktivitas untuk 

mengisi waktu luang dan beristirahat. Namun perkembangannya ngopi menjadi 

sebuah gaya hidup yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, kegiatan 

ngopi bukan hanya sekedar semata-mata untuk fungsi berkumpul. Bergesernya 

fungsi kedai kopi yang kini tidak hanya menyediakan kopi tapi juga menjual gaya 

hidup yang di gemari masyarakat dan selalu melekat pada masyarakat Indonesia 

terlebih pada masyarakat urban. Seiring berjalannya waktu, kegiatan ngopi bukan 

hanya sekedar semata-mata untuk fungsi berkumpul. Bergesernya fungsi kedai kopi 

yang kini tidak hanya menyediakan kopi tapi juga menjual gaya hidup yang di 

gemari masyarakat dan selalu melekat pada masyarakat Indonesia terlebih pada 

masyarakat urban. Lebih dari itu, ada pula pergeseran fungsi kedai kopi yang 
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awalnya hanya sebagai tempat untuk berkumpul dan menikmati kopi tapi juga 

sebagai sarana eksistensi diri dan pengukuhan diri yang ingin didapatkan dalam 

mengkonsumsi suatu brand kopi atau tempat kopi itu sendiri. 

Budaya “ngopi” saat ini berkembang pesat dan mengakibatkan 

menjamurnya kedai kopi. Pelaku bisnis harus memiliki daya saing dengan bisnis 

serupa agar mampu bertahan di pasar, salah satunya adalah dengan memiliki citra 

(image) yang kuat di masyarakat. Bagaimana untuk mendapatkan image tersebut 

dengan membangun identitas merek (brand identity) yang kuat. Perusahaan dapat 

menggunakan Instagram sebagai mediator antara identitas merek mereka dan 

persepsi pelanggan terhadap citra merek (Emmy et. al, 2015). Bagaimana 

konsumen memandang sebuah merek bergantung pada persepsinya. Bisa dikatakan, 

persepsi konsumen mengenai merek berpengaruh kepada citra dari merek tersebut. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000:146) “Perception is process by which an 

individuals selects, organizers, and interprets stimuli into the a meaningfull and 

coherent picture of the world.” Kurang lebihnya bahwa persepsi merupakan suatu 

proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan 

menginterprestasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu 

gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya.  

Produk lokal tentu membutuhkan usaha dalam bersaing dengan merek 

global dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Maka dari itu, saat ini 

pemasaran produk lokal juga dibutuhkan terobosan dengan mengikuti 

perkembangan zaman dalam memasarkan dan menginformasikan produknya. Saat 

ini media sosial yang saat ini paling tren di kalangan masyarakat adalah Instagram. 
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Fitur Instagram yang lengkap membuat masyarakat mampu menemukan berbagai 

fungsi di dalamnya. Instagram sendiri pada awalnya merupakan media sosial untuk 

berbagi foto dan video saja. Namun seiring berjalannya waktu, Instagram 

melakukan inovasi dengan menambahkan fitur live video, insta story yang 

memunginkan individu berbagi kegiatan sehari-harinya, direct message, hashtag, 

hingga business profile. Seperti pada tagline Instagram “a fast, beautiful, and fun 

way to share your life with friends through a series of picture”, Instagram 

memfasilitasi penggunanya dengan update status dalam bentuk foto atau video 

dengan teks caption sebagai pendukung. 

Media sosial memungkinkan individu menyebarluaskan informasi 

maupun pengalaman kepada individu lain yang terjaring dalam media sosial yang 

sama. Instagram menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna aktif 

terbesar selama 4 tahun terakhir. Jumlah pengguna aktif Instagram melonjak 23% 

dari 130 juta pengguna pada Juni 2013 menjadi 150 juta perbulan dalam kuartal 4 

tahun lalu, aplikasi Instagram memiliki sistem dengan mengikuti akun pengguna 

lainnya dalam Instagram. Komunikasi yang terjalin di Instagram dengan memberi 

tanda suka dan juga memberikan komentar bagi foto yang diunggah dan dibagikan 

pada pengikut (followers) di Instagram. Dalam portal berita JakartaGlobe
1
 berisi 

bahwa pengguna Instagram di Indonesia sebesar 45 juta, yang juga pengguna 

terbanyak di Asia Pasifik. Fungsi Instagram yang dapat mengunggah foto dan video 

membuat Instagram menjadi platform media sosial yang sangat cocok digunakan 

oleh pemasar guna melakukan pemasaran menggunakan media sosial. Terbukti dari 

																																																								
1
	Jakarta	Globe.	https://jakartaglobe.id/news/instagram-45-million-users-indonesia-largest-asia-pacific/	
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engagement rate pengikut Instagram terhadap merek 58 kali lebih tinggi 

dibandingkan Facebook dan 120 kali lebih tinggi dibandingkan Twitter (dikutip 

dari hootsuite.com). 

Semakin ketatnya persaingan di pasar nasional, sebuah perusahaan perlu 

mendapatkan dan mempertahankan keunikan tertentu yang mampu membedakan 

dengan perusahaan lain dan akan memberikan keunggulan kompetitif agar bisa 

bertahan di pasar. Dengan banyaknya pilihan produk di pasar, konsumen tidak lagi 

mampu dipaksa untuk membeli produk tertentu, sehingga perusahaan harus 

memiliki kredibilitas di dalam benak pelanggannya. Salah satu cara untuk 

membedakan perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah dengan 

mengkomunikasikan mengenai identitas perusahaan tersebut sehingga muncul di 

benak masyarakat identittas yang kuat mengenai perusahaan. Konsep penting untuk 

diferensiasi merek, yang secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian konsumen, membangun identitas merek (brand identity) yang kuat. 

Karena konsumen akan percaya kepada sebuah merek dan perusahaan jika 

perusahaan tersebut sudah terbukti memiliki brand identity yang baik dan terjamin. 

Identitas merek yang kuat menghasilkan lebih banyak pelanggan dengan 

kepercayaan (Simoes, 2005). Melalui komunikasi, brand dapat 

mengkomunikasikan keunikan serta nilai-nilai yang dimiliki dari brand tersebut. 

Brand mampu mengkomunikasikan serta melambangkan suatu produk, maka 

kegiatan tersebut bisa dianalisis dari sudut pandang komunikasi (Kapferer, 2008, h. 

187). 
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Brand identity perusahaan berperan penting ketika persaingan pasar begitu 

kuat. Menurut American Marketing Association (dalam Kotler dan Keller, 2007, h. 

332) brand adalah nama, istilah, tanda, symbol, atau rancangan atau kombinasi dari 

hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual 

atau kelompok penjual yang dihasilkan dan mendiferensiasikan dari barang atau 

jasa pesaing. Dengan kata lain brand merupakan sebuah alat untuk membedakan 

dari kompetitor maupun calon kompetitor. Konsumen memiliki kecenderungan 

memilih brand yang sudah dikenal. Dengan memilih brand yang telah dikenal, 

konsumen memiliki asumsi bahwa produk tersebut dapat diandalkan dan memenuhi 

kebutuhannya. Selain itu, konsumen juga memiliki ketertarikan emosional dengan 

suatu brand karena konsumen tidak hanya berusaha untuk memperoleh fungsi dari 

suatu produk tetapi juga ingin mendapatkan nilai lebih dari suatu produk. Misalnya 

pelayanan, hubungan dengan perusahaan. Brand identity dapat diukur melalui enam 

sisi yaitu budaya, kepribadian, citra diri, fisik, refleksi, dan hubungan (Kapferer, 

2008). Brand identity perusahaan yang kuat akan berpengaruh pada brand image 

perusahaan.  

Perkembangan kedai kopi modern ini dapat terlihat di pusat-pusat 

perkotaan karena penduduk perkotaan memiliki sikap konsumtif yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan penduduk pedesaan (Oposunggu & Djawahir, 2011). 

Kebutuhan konsumen terhadap makanan, kepraktisan, dan adanya sikap konsumtif 

pada saat ini, menyebabkan muncul dan berkembangnya kedai kopi yang 

menyediakan kebutuhan tersebut secara praktis. Persepsi mengenai global brand vs 

local brand menjadi bahasan yang menarik dalam penelitian yang akan dilakukan. 
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Adanya pengakuan dan distribusi merek global yang luas, juga terdapat banyak 

aspek yang mendukung merek global. Dari perspektif utilitarian, terdapat persepsi 

kualitas yang lebih tinggi serta kemungkinan harga yang lebih rendah yang 

dihasilkan dari standardisasi dan skala ekonomi; sedangkan dari perspektif hedonis, 

manfaat aspirasi dan prestise merek global dapat memberikan penghargaan dan 

status yang lebih tinggi kepada pembeli (O ̈ zsomer, 2012 dalam Winit dkk, 2013). 

Aspek-aspek lain lebih menguntungkan merek lokal, meskipun - lebih tepatnya, 

karena - globalisasi. Diantaranya adalah manfaat konsumen yang berasal dari 

hubungan yang kuat dengan lingkungan lokal, termasuk persepsi kepekaan budaya, 

keaslian, dan responsif terhadap persyaratan lokal, serta kebanggaan yang berasal 

dari mengkonsumsi merek yang memperjuangkan dan mendukung warisan budaya 

dan perekonomian nasional, serta kehormatan dalam menggunakan produk lokal 

(Dimofte et al., 2008; Schuiling dan Kapferer, 2004; O ̈ zsomer, 2012 dalam Winit 

dkk, 2013). Penelitian ini akan mengambil objek penelitian kedai kopi lokal yang 

menggunakan instagram sebagai sarana komunikasi pemasarannya dalam 

membentuk identitas merek (brand identity) yang kuat di benak masyarakat. 

Sehingga bisa diketahui bagaimana brand identity yang terbentuk dan 

dikomunikasikan melalui konten-konten Instagram. 

Berdasarkan cuplikan berita radar Malang “Tidak berlebihan bila menyebut 

Kota Malang sebagai surganya bisnis kafe. Pada kuartal pertama 2016 ini, 

pertumbuhan kafe mencapai 100 persen bila dibanding tahun sebelumnya.“ 

(https://kuliner.radarmalang.id/malang-jadi-surga-bisnis-kafe/ - April 2017). Kota 

Malang memiliki berbagai tujuan wisata yang dapat dikunjungi, mulai dari wisata 
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budaya, pendidikan hingga kuliner. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar 

terhadap konsumsi kopi ini berbanding lurus dengan perkembangan bisnis kopi. 

Pelaku bisnis melihat peluang di kota Malang dengan kebutuhan masyarakat 

Malang akan ruang public alternative untuk segala kebutuhan individunya akan 

konsumsi kopi sehingga membuat menjamurnya bisnis kedai kopi di kota Malang. 

Berkembangnya bisnis kopi di Malang, terlihat pula hingga terdapat satu wilayah 

daerah Malang yang penuh berisi kedai kopi dengan berbagai macam segmentasi 

(mulai warung kopi hingga cafe) yakni di daerah Sudimoro, Malang. Fenomena ini 

yang tidak ditemukan di kota lain, sehingga penelitian ini dilakukan di Kota 

Malang. Menjamurnya bisnis kedai kopi agar mampu bertahan di persaingan antar 

kedai kopi lokal di Kota Malang, dibutuhkan identitas yang kuat sehingga mampu 

diingat di benak masyarakat.  

Brand identity perusahaan yang kuat akan berpengaruh pada brand image 

perusahaan. Dalam penelitian ini, berfokus kepada local product karena berbeda 

dengan global brand yang sudah memiliki identitas merek yang kuat, local product 

masih harus membangun identitas merek dengan usaha yang lebih agar mampu 

diingat dengan kuat di benak konsumen. Melihat bagaimana perkembangan bisnis 

kedai kopi di Malang yang sangat tinggi, tentu berpengaruh kepada bagaimana 

persaingan bisnis antara satu kedai kopi dengan kedai kopi lainnya. Sektor bisnis 

yang serupa tentu membuat persaingan semakin ketat. Maka dari itu, penelitian ini 

penting dilakukan untuk menganalisis secara dalam bagaimana identitas merek 

kedai kopi di Malang dibangun dan di komunikasikan melalui sosial media 

marketing secara online dengan menggunakan Instagram. Dengan adanya 
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penelitian ini diharapkan mampu menganalisis secara lebih dalam bagaimana 

identitas merek bisa dibangun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi saat ini 

(new media) yakni media sosial. Sehingga untuk pebisnis serupa mampu 

meningkatkan kegiatan pemasaran sehingga bisa lebih dikenal oleh konsumen. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan di tiga kedai kopi lokal di Kota Malang dengan 

karakteristik yang berbeda-beda sehingga mampu diketaui masing-masing kedai 

kopi dalam membangun identitas mereknya. Kedai kopi yang akan dijadikan 

subyek penelitian adalah Gartenhaus Co-working Space di Kota Malang. 

Gartenhaus merupakan salah satu kedai kopi di Kota Malang, yang membedakanny 

dengan kedai kopo lainnya adlah konsep yang diusung oleh Gartenhaus adalah 

menggabungkn antara kedai kopi, café, juga working space dengan konsep kebun. 

Gartenhaus juga menawarkan kenyamanan seperti di rumah. Konsep kedai kopi 

seperti ini merupakan satu-satunya di Kota Malang. Kedai kopi tersebut memiliki 

keunikan dari segi konsep kedai kopinya hingga produk yang disajikansehingga 

menarik untuk dikaji bagaimana merek mampu membangun identitas merek yang 

kuat dengan keunggulan dan karakteristiknya. 

Pemasaran digunakan sebagai salah satu cara mengkomunikasikan 

identitas merek (brand identity) pada konsumennya. Namun seiring dengan 

penggunaan teknologi komunikasi dan media sosial sebagai sarana pemasaran, 

identity mampu dikomunikasikan melalui media sosial sebagai media 

pemasarannya. Sehingga bagaimana gambaran konten di media sosial tersebut 

sangat mempengaruhi image yang tercipta di benak masyarakat. Pentingnya image 

yang terbangun di masyarakat maka pembuatan konten di media sosial juga harus 
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difokuskan agar bisa mengkomunikasikan identitas merek. Penelitian sebelumnya 

telah menyarankan bahwa merek harus fokus pada mempertahankan kehadiran 

sosial di seluruh saluran sosial dengan konten yang segar dan sering dan termasuk 

insentif bagi partisipasi konsumen (Ling et al., 2004 dalam Ashley & Tuten, 2015, 

h. 16). Dalam penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa, konten yang 

menarik bisa memicu keterikatan konsumen pada merek. Bisnis serupa berdampak 

kepada meningkatnya persaingan, maka dari itu identitas merek yang kuat 

diperlukan spebagai diferensiasi produk.  

Melihat fenomena yang ada saat ini, bagaimana sosial media memegang 

peranan penting dalam dunia pemasaran maka penelitian ini penting dilakukan 

untuk melihat bagaimana pemasaran yang saat ini menggunakan social media 

marketing melalui konten Instagram. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk 

melihat bagaimana pelaku bisnis yaitu pemilik kedai kopi mengkomunikasikan dan 

membangun brand identity melalui konten Instagram yang digunakan. Dalam 

penelitian ini, dari keterikatan ketiga aspek yang telah dijelaskan diatas yakni social 

media marketing, konten media sosial dan brand identity, penulis akan berfokus 

pada bagaimana konten Instagram digunakan sebagai social media marketing 

dalam membentuk dan membangun brand identity kedai kopi lokal di Kota Malang. 

Maka dari itu, penulis memberikan judul “Komunikasi Pemasaran dalam 

Membangun Brand Identity Gartenhaus sebagai Kedai Kopi Lokal Malang 

melalui Social Media Marketing di Instagram“ 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari paparan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penulis 

memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah komponen-komponen yang membentuk identitas merek 

Gartenhaus sebagai kedai kopi lokal di Kota Malang? 

2. Bagaimana komunikasi pemasaran dengan social media marketing (SMM) 

digunakan dalam membangun identitas merek (brand identity) Gartenhaus 

Co-working Space sebagai kedai kopi lokal di Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis berbagai komponen-komponen yang membentuk 

identitas merek yang dibangun Gartenhaus sebagai kedai kopi lokal di Kota 

Malang 

2. Untuk menganalisis komunikasi pemasaran dengan social media marketing 

(SMM) yang digunakan dalam membangun identitas merek (brand identity) 

Gartenhaus Co-Working Space sebagai kedai kopi lokal di Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu berkaitan dengan judul penelitian, manfaat ini terbagi menjadi 

dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang secara umum diharapkan 
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mampu mendatangkan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi. Adapun 

mandaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu komunikasi serta teori-teori komunikasi 

yang telah dipelajari oleh peneliti di universitas terutama teori komunikasi 

pemasaran, social media marketing, dan identitas merek (brand identity) 

b. Untuk pengembangan penelitian dengan fokus serupa dan masukan untuk 

keilmuan komunikasi terutama dibidang komunikasi pemasaran, identitas 

merek dan social media marketing. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

mengenai social media marketing, identitas merek (brand identity), juga 

dalam pemasaran di media sosial. 

b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi perhatian bagi dunia 

enterpreneur agar mendapatkan informasi mengenai gambaran 

pembentukan brand identity melalui konten di sosial media perusahaan 

sehingga dapat melakukan langkah-langkah dalam membangun pemasaran 

di media sosial agar mampu membangun identitas merek yang kuat dan 

diingat di benak konsumen. Selain itu dapat menjadi evaluasi bagi kegiatan 

pemasaran di media sosial yang telah dilakukan dengan melihat kegiatan 

social media marketing yang dilakukan oleh Gartenhaus sebagai kedai kopi 

lokal di Kota Malang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha agar 
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mulai mengembangkan cara pemasaran mengikuti industri telekomunikasi 

saat ini yang menggunakan sosial media.  
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