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ABSTRACT 

The growing number of coffeeshop in the major cities of Indonesia had been 

colloquial phenomenon. In consequence, the business competition among coffeeshop 

exceed. However, internet as marketing platform, especially Instagram as the most 

favorable social media for youth, still less optimized by the coffeeshop entrepreneur. 

This research aims to comprehend Instagram utilization by Satu Lokasi Coffee in 

enhancing its consumer brand awareness. The data were gathered through interview 

and literature review, and the whole research employed qualitative approach as its 

main set as well as relied on the analysis unit in maximizing Instagram promotional 

media develop by Matthew Sugiarto with tree indicators: content, community 

consistency, and effort. The results of this study indicate that the use of Instagram 

media carried out by Satu Location Coffee is to make Satu Location Coffee's 

Instagram an honest Instagram in the sense that the content produced is not a lot of 

gimmick from the editing process to narration, they want to show the atmosphere of 

Satu Location Coffee. who are honest as they are without a monotonous template, 

they only issue natural content, generally personal personal blogs that end up being 

friendly in the eyes of consumers. 

Keyword : Instagram, brand awareness, coffee shop, digital marketing
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya ngopi di Indonesia sudah sejak lama ada. Menurut penelitian 

Gumulya dan Helmi (2017) tentang Kajian Budaya Minum Kopi Indonesia 

menyatakan bahwa pada tahun 1950an dapat ditemukan angkringanangkringan di 

Yogyakarta pada malam hari, di angkringan semua orang dapat membicarakan apa 

saja dengan ditemani secangkir kopi joss yang merupakan kopi khas atau teh poci 

sambil menikmati malam dengan santai karena pada dasarnya masyarakat 

Indonesia senang ngobrol dan berbincang, walaupun dengan orang walaupun tak 

saling kenal tetapi masyarakat dahulu tetap ngobrol tanpa adanya batasan. Tidak 

heran karena Indonesia sendiri merupakan penghasil kopi terbesar keempat di 

dunia. Namun budaya ngopi ini pun mengalami pergeseran tren, jika dulu kita 

menikmati kopi bungkus yang biasa kita beli di warung kelontong kemudian kita 

nikmati secara sederhana bersama teman baik di rumah maupun di luar, pada era 

sekarang kopi tidak hanya sekedar itu. 

Bermula pada kemunculan film “filosofi kopi” pada tahun 2015 yang 

menarasikan kopi sebagai minuman yang exotis dan berfilosofis setelah itu banyak 

orang yang mengagungkan kopi yang original yang berasal langsung dari bijinya. 

Sejak saat itu mulai muncul kedai-kedai kopi yang menyajikan kopi “manual 

brewing” dimana kopi itu langsung diseduh dan digiling di depan customer 

sehingga mereka bisa melihat proses itu. “Hasil riset TOFFIN, bersama Majalah 

MIX MarComm SWA Media Group menunjukkan, jumlah kedai kopi di Indonesia 

pada Agustus 2019 mencapai lebih dari 2950 gerai. Jumlah ini meningkat hampir 

tiga kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya sekitar 1000” (Tomi 

Sudjatmiko, 2019). 
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Kutipan di atas menunjukan bahwa perkembangan kedai kopi dari tahun ke 

tahunya sangat melaju pesat sekali. Hal ini pun tentunya akan mendorong para 

owner owner coffee shop untuk berperang dalam artian menyajikan kedai kopi 

yang paling beda di antara yang lain. Para pelaku industri kopi saling mengadu 

kreativitas agar coffee shop mereka bisa dilihat oleh customer. Kualitas produk 

yang ditawarkan bukan lagi menjadi standar pelaku bisnis, karena hampir seluruh 

pelaku bisnis sudah menyediakan produk berkualitas tinggi. Dalam hal ini brand 

akan berperan penting karena brand bisa memberikan value lebih kepada 

konsumen. Tujuan pemberian merek untuk mengidentifikasi produk atau jasa 

sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan dari pesaing (Freddy 

Rangkuti, 2002). 

Permasalahan yang sering ditemukan dari fenomena menjamurnya coffee 

shop di Yogyakarta yaitu banyak dari mereka kurang bisa mengembangkan brand 

coffee shop mereka sendiri. kurangnya pengetahuan strategi komunikasi 

pemasaran terhadap produk maupun brand mereka masih menjadi masalah yang 

cukup sering ditemukan. menyebabkan tidak sedikit coffee shop di Yogyakarta 

masih memiliki tingkat brand awareness yang sangat minim, yang pada akhirnya 

banyak dari mereka pun gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan coffee 

shop lainnya. 

Peran dan arti brand tersendiri merupakan bagian penting dalam menjalankan 

bisnis menurut Kotler and Keller, “merek adalah suatu nama, istilah, simbol, atau 

desain atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh penjual atau kelompok 

penjual dan membedakanya dari para pesaing” (Kotler & Keller, 2013). Pada 

dasarnya suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para 

pembeli merek yang baik, juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan 

kualitas. ”Merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek 
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juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan 

jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli” (Yonaliza & Yulna, 2014). Ketika 

brand sudah melekat kepada konsumen maka kepercayaan dan loyalitaspun akan 

terbangun dengan sendirinya. Kita bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW dalam 

membangun kepercayaan dalam berdagang, bagaimana keutamaan mempraktikan 

sifat shidiq yang dimiliki oleh rasull sebagaimana di jelaskan dalam ayat suci Al-

Qur’an dibawah ini:  

ىَِٕك الَِّذْيَن نَتَقَبَُّل َعْنُهْم اَْحَسَن َما َعِملُْوا 
اُول ٰۤ

ِب اْلَجنَِّةِۗ َوْعَد  تِِهْم فِْيْٓ اَْصح  َونَتََجاَوُز َعْن َسيِّا 

ْدِق الَِّذْي َكانُْوا يُْوَعُدْونَ   الّصِ

“Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik 

yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, 

bersama penghuni penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah 

dijanjikan kepada mereka.”(QS Al-Ahqaaf: 16). 

 Berdasarkan ayat di atas kita bisa mengambil makna bagaimana bersikap 

shidiq dalam berdagang, Menurut Quraish Shihab kata shiddiq merupakan bentuk 

hiperbola dari kata shidiq/benar, yakni orang yang selalu benar dalam sikap, 

ucapan, dan perbuatan. Pengertian bahwa apapun dan kapanpun selalu benar dan 

jujur, tidak ternodai oleh kebathilan selalu tampak di pelupuk matanya yang haq. 

Selain itu pula shiddiq berarti orang yang selalu membenarkan tuntunan ilahi 

dengan pembenaran melalui ucapan yang dibuktikan dengan pengamalan (Shihab, 

2007: Jilid 7,458). 
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 Dalam menyampaikan pesan komunikatif guna memperkenalkan brand, kita 

perlu dan menggunakan media yang tepat. Bagaimana kita bisa menganalisis 

behavior pasar kita disitu kita akan mendapatkan media yang tepat guna dan 

efektif. Menurut (Suciningtyas, 2012) media komunikasi yang dapat digunakan 

pada kegiatan memperkenalkan sebuah produk ke pasaran adalah majalah, koran, 

radio, televisi, billboard, pamflet, dan internet. Melalui media-media tersebut kita 

bisa menyampaikan pesan komunikatif yang bertujuan baik untuk 

memperkenalkan produk hingga merek.  

Di era digitalisasi ini, tentu sudah tidak asing bagi kita ketika mendengar 

“internet”. Dalam perkembangan zaman dari era ke era tentu manusia sebagai 

makhluk hidup selalu mempunyai inovasi-inovasi yang sangat membantu bahkan 

merubah gaya hidup. Internet merupakan salah satu inovasi yang sangat 

berpegaruh dalam ranah komunikasi pada saat ini. Dengan adanya kemajuan 

teknologi tentu menjadi salah satu faktor berubahnya karakteristik peradaban dari 

tradisional menuju modern. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh 

Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) sepanjang tahun 2019-

2020 menemukan kenaikkan jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 171,1 

juta naik sebesar 27,9 juta dari tahun lalu yang berjumlah 143,2juta (Laporan 

Survei Internet APJII 2019-2020). 

Dari data di atas kita bisa mengetahui bahwa penggunaan internet 

terkhususnya di Indonesia sendiri sudah massif. Selain itu dengan munculnya 

internet mendorong banyaknya perusahaan maupun startup mengembangkan kanal 

internet dengan menciptakan sebuah platform yang dikhususkan untuk aktivitas 

tertentu, terlebih dalam aktivitas berkomunikasi.  Media baru mempunyai ciri 

utama yaitu dalam segi saling keterhubungannya antara satu individu dengan 

individu yang lainnya. Keterhubungan itu meliputi akses dari penerima maupun 

pengirim, pesan, interaktivitas, sampai sifatnya yang terbuka. Sedangkan 

perbedaan dari media baru dan media lama diungkapkan bahwa media baru tidak 
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memiliki batasan dalam penerimaan pesan (McQuail, 2011). Dengan adanya 

media baru ini, semua aspek media mengalami digitalisasi, dengan begitu interaksi 

dan konektivitas semakin meningkat jauh dari sebelumnya. Laju mobilitas 

penerimaan dan penyampaian pesan semangkin cepat, keterbatasan ruang dan 

waktu bukan lagi masalah bagi media baru.  

Munculnya kanal-kanal Blog, Facebook, Twitter, Instagram membuat 

aktivitas komunikasi menjadi lebih berkembang. Dalam hal ini kanal kanal 

tersebut biasa kita sebut dengan “media sosial”. Andreas Kaplan dan Michael 

Haenlein mendefinisikan “media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis 

internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content” (Kaplan, 

Andreas, 2010:53). “Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial 

ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, 

weblogs, sosial blogs, microblogging, wiki, podcasts, gambar, video, rating dan 

bookmark sosial” (Lesmana, 2012). Media sosial merupakan sebuah portal atau 

situs yang memfasilitasi user untuk mengelola web yang bersifat personal, lalu 

sebuah web tadi terjaring dengan orang-orang lainya untuk bertukar informasi dan 

berkomunikasi, dalam sebuah media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, 

Youtube platform-platform seperti itu memberikan kita keleluasan untuk 

mengelola akun kita sendiri. Kita bebas untuk memposting semua hal yang 

menurut kita penting atau hanya sekedar kita inginkan untuk dipost. 

Dalam hal ini khususnya media sosial Instagram yang akan kita bahas 

merupakan sebuah platform yang belakangan ini mempunyai user atau pengguna 

yang cukup banyak di berbagai penjuru daerah hingga dunia. Instagram 

merupakan sebuah media sosial yang awalnya berbasis pada bidang photografer 

dimana konten yang dimuat dalam aplikasi Instagram merupakan unggahan 

sebuah foto-foto dari berbagai usernya yang saling terjalin jika antara satu user 

dengan user lainnya saling follow atau mengikuti akun antar user tadi, namun juga 
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dewasa ini Instagram menambahkan fitur aplikasi mereka merambat hingga 

konten video. Kemudian dalam segi komunikasi yang terjalin antar sesama 

pengguna dapat melalui like atau komen terhadap sebuah foto yang di unggah oleh 

user lain, selain itu juga ada fitur “Direct Messages” yang memungkinkan kita 

untuk mengirimkan pesan secara personal dan langsung terhadap pengguna lain. 

Kemudian Instagram juga mempunyai fitur “Explore” dimana fitur ini 

memungkinkan bagi pengguna untuk menjelajah sebuah postingan foto dari 

berbagai belah daerah maupun dunia. Foto-foto yang bisa memasuki explore 

merupakan foto yang mempunyai daya tarik alias banyak disukai oleh pengguna 

Instagram lainnya, dalam hal ini dari segi like dan juga comment akan menentukan 

tingkat kepopuleran sebuah foto yang nanti akhirnya bisa masuk kedalam fitur 

explore instagram. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari Facebook yang 

memungkinkan teman Facebook kita mengikuti akun Instagram kita. “Makin 

populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto 

membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut mempromosikan 

produk-produknya lewat Instagram” (M Nisrina, 2015:137).  

 

 

 

Sumber : Andi.Link Hoot Suite (We Are Socia): Indonesia Digital Report 2020 

Gambar 1. Pengguna Instagram Tahun 2020 
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 Dari data di atas kita bisa melihat bahwa media Instagram merupakan salah 

satu media sosial yang sangat cocok untuk memperkenalkan atau mempromosikan 

sebuah produk ataupun jasa. Banyak dari perusahaan-perusahaan besar maupun 

kecil yang memilih instagram sebagai salah satu media komunikasi untuk brand 

mereka. Setiap konten yang diunggah memiliki kesinambungan antara satu sama 

lain dengan bermaksud untuk mempromosikan produk ataupun memperkenalkan 

brand mereka. Di Tengah tengah persaingan yang begitu ketat dalam membangun 

bisnis coffee shop di Yogyakarta ini, muncul satu coffee shop yang belum lama 

berdiri namun namanya sudah mulai dikenal dikalangan anak muda atau 

mahasiswa-mahasiswi di Yogyakarta yaitu “Satu Lokasi Coffee”. Satu Lokasi 

merupakan sebuah coffee shop yang berdiri belum lama tepatnya pada bulan 

agustus 2020. Namun sebagai coffee shop yang berada di Yogyakarta, Satu Lokasi 

sudah memiliki brand awareness yang cukup tinggi di kalangan anak muda. 

Dengan mengusung kopi coffee shop kecil yang menyediakan kehangatan kepada 

komsumenya, memberikan ruang kepada setiap komunitas yang ingin berkembang 

bersama. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memfokuskan penelitian dalam 

memanfaatkan media sosial Instagram dalam membangun brand awareness, dan 

subjek yang akan diteliti adalah sebuah coffee shop yang bertempat di kota 

Yogyakarta yaitu “Satu Lokasi Concept”. Bagaimana Satu Lokasi bisa dikenal 

begitu cepat, tentu di belakang itu memiliki strategi komunikasi yang begitu tepat 

dan efektif. Salah satu yang membuat penulis tertarik adalah akun media sosial 

instagram “@satu.lokasi”. Bisa kita lihat dari gambar di atas, dalam waktu singkat 

satu lokasi coffee sudah mempunyai lebih dari 1.200 followers di instagramnya. 

Hal ini yang membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang mengenai 

“ Pengelolaan Media Sosial Dalam Membangun Brand Awareness Coffee”. 

Sumber : Instagram Satu Lokasi Coffee 

 

Gambar 2. Akun Instagram Satu Lokasi Coffee 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka timbulah 

rumusuan masalah yaitu. Bagaimana pengelolaan media sosial instagram 

@satu.lokasi dalam membangun brand awareness?  

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan media 

sosial instagram @satu.lokasi dalam membangun brand awareness. 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

  Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam pengembangan studi ilmu komunikasi dan sebagai rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 2. Manfaat Praktis 

  Bagi Pengelola Satu Lokasi Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi 

tentang bagaimana pengelolaan media sosial yang efektif dalam membangun 

brand awareness serta dapat menjadi panduan atau rekomendasi bagi pengelola 

yang serupa dalam mengembangan brand awareness melalui media sosial. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

  Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki telaah pustaka yang 

digunakan sebagai referensi, bahan informasi serta dukungan perbandingan dari 

hasil penelitian yang didapatkan. Beberapa telaah pustaka yang digunakan peneliti, 

Pertama Penelitian, oleh Ita Suryani dalam Jurnal komunikasi Akademi Bina 

Sarana Informatika, ISSN 1907-898X 
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Volume 8, Nomor 2, April 2014 dengan judul penelitian “Pengelolaan Media 

Sosial sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi Indonesia dalam Upaya 

Mendukung ASEAN Community 2015. (Studi Social Media Marketing Pada 

Twitter Kemenparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat)”. 

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan media sosial yang 

digunakan sebagai sarana media promosi dan potensi Indonesia dalam upaya 

mendukung ASEAN community pada tahun 2015. Objek yang diteliti adalah akun 

media sosial dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi dan juga Dinas Pariwisata 

Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa 

pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh objek, tidak hanya digunakan 

sebagai sarana promosi tetapi sudah menjadi pendukung aktivitas bisnis, 

mempermudah dan memperkuat fungsi komunikasi kepada publik. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

terdapat pada subjek penelitian tentang bagaimana pengelolaan media sosial dalam 

menunjang aktivitas kemajuan sebuah produk ataupun brand, selain itu pemasaran 

lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, 

sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang akan diteliti, dimana peneliti 

membahas membangun brand awareness sedangkan pada jurnal penelitian ini 

objek penelitiannya adalah sebagai media pemasaran. 

Penelitian kedua, oleh Walid dalam Jurnal komunikasi – Konsentrasi 

Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau JOM 

FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018 dengan judul penelitian “Penggunaan 

Sebagai media sosial Marketing dalam Membangun Brand Awareness Plat 

BM1912 di Kota Pekanbaru” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

media sosial sebagai media marketing dalam membangun brand awareness 

dengan objek penelitian Plat BM1912 di Kota Pekanbaru. Peneliti mendapatkan 

hasil bagaimana pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh Plat B1912 Kota 

Pekanbaru, bagaimana mereka membangun brand awareness mulai dari unware of 
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brand sampai top of mind yang mana itu adalah tingkatan dari brand awareness. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada 

teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori  brand awareness oleh 

Kotler yang mana Kotler membagi ke dalam empat fase unware of brand, brand 

recognition, brand recall, top of mind. Persamaan terletak pada metode penelitian 

yaitu kualitatif deskriptif dan juga subjek penelitian mengenai pengelolaan media 

sosial dan membangun brand awareness. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat 

pada unit analisis yang digunakan pada jurnal ini menggunakan empat tingkatan 

brand awareness sedangkan pada penelitian ini berbeda, selain itu objek 

penelitian, penelitian ini mengkaji objek Plat BM 1912 Kota Pekanbaru, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan mempunyai objek yaitu Satu Lokasi 

Coffee Yogyakarta. 

Penelitian ketiga, oleh Shinta Devy Maryolein, Nadya Dwina Hapsari, Rani 

Chandra Oktaviani dalam Avant Garde Volume 07 No 01 Juni 2019 Sekolah 

Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations dengan judul 

penelitian “Instagram Sebagai Media Publikasi dalam Membangun Brand 

Awareness Jakarta Aquarium”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kelebihan dan juga kekurangan Instagram Aquarium Jakarta dalam membangun 

brand awareness. Peneliti mendapatkan hasil kelebihan yang terdapat 

tabadTRInstagram Jakarta Aquarium adalah segala konten yang diunggah pada 

Instagram sudah memudahkan masyarakat khususnya pengguna Instagram lain 

untuk menerima informasi dengan baik, akses yang mudah dan juga cepat, 

sehingga dapat dilihat khalayak luas. Komunikasi yang terjalin sudah dua arah 

antara Jakarta Aquarium dengan pengguna Instagram lainnya sehingga informasi 

yang telah disampaikan oleh Jakarta Aquarium dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat dan menyebabkan Jakarta Aquarium mendapatkan umpan balik 

(feedback) dari masyarakat. Instagram Jakarta Aquarium telah memanfaatkan 

kolom biodata secara maksimal, dan live Instagram dinilai cukup berhasil untuk 
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memberikan informasi dan edukasi seputar Jakarta Aquarium. Sedangkan. 

Kekurangan pada Instagram Jakarta Aquarium, yaitu lebih banyak mengunggah 

konten promosi dibandingkan konten edukasi, dan kecepatan dalam membalas 

pesan dari followers dinilai cukup lambat, yaitu memakan waktu kurang lebih 24 

jam, dan pemilihan partner yang kurang tepat seperti Public Figure atau Influencer 

yang memiliki Gambar 3 Konten Visual di Instagram Jakarta Aquarium Avant 

Garde Volume 07 No 01 Juni 2019 40 perbedaan target dengan tujuan perusahaan 

untuk diajak bekerja sama. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat terletak pada 

fokus dalam membangun brand awareness melalui media sosial, selain itu terdapat 

persamaan dari segi metodologi penelitian yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan 

terletak pada teori untuk analisis yang digunakan karena mempunyai subjek media 

sosial sebagai sarana publikasi teori yang digunakan berdasarkan 4 karakteristik 

instagram menurut Bambang (2012) dan juga 6 karakteristik teori media baru 

menurut Lister, Dovey, Giddings, Grant, & Kelly (2009).  
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Sumber : Olahan Peneliti 

No Nama Judul Artikel Persamaan Perbedaan 

1 Ita Suryani Pengelolaan Media Sosial 

sebagai Media Pemasaran 

Produk dan Potensi Indonesia 

dalam Upaya Mendukung 

ASEAN Community 2015. 

(Studi Social Media 

Marketing Pada Twitter 

Kemenparekraf RI dan 

Facebook Disparbud Provinsi 

Jawa Barat). Akademi Bina 

Sarana Informatika, ISSN 

1907-898X 

Volume 8, Nomor 2, April 

2014. 

terdapat pada subjek 

penelitian tentang 

bagaimana 

pengelolaan media 

sosial dalam 

menunjang aktivitas 

kemajuan sebuah 

produk ataupun brand, 

selain itu pemasaran 

lainnya terletak pada 

metode penelitian 

yang digunakan adalah 

kualitatif 

perbedaanya terletak 

pada objek yang akan 

diteliti, dimana peneliti 

membahas membangun 

brand awareness 

sedangkan pada jurnal 

penelitian ini objek 

penelitiannya adalah 

sebagai media 

pemasaran 

2 Walid Penggunaan Sebagai media 

sosial Marketing dalam 

Membangun Brand 

Awareness Plat BM1912 di 

Kota Pekanbaru. Jurnal 

komunikasi – Konsentrasi 

Manajemen Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Riau JOM 

FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – 

Juni 2018 

Persamaan terletak 

pada metode penelitian 

yaitu kualitatif 

deskriptif dan juga 

subjek penelitian 

mengenai pengelolaan 

media sosial dan 

membangun brand 

awareness. 

Sedangkan perbedaan 

penelitian terdapat pada 

unit analisis yang 

digunakan pada jurnal 

ini menggunakan empat 

tingkatan brand 

awareness sedangkan 

pada penelitian ini 

berbeda, selain itu objek 

penelitian, penelitian ini 

mengkaji objek Plat BM 

1912 Kota Pekanbaru, 

sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan 

mempunyai objek yaitu 

Satu Lokasi Coffee 

Yogyakarta. 

3 Shinta Devy 

Maryolein, 

Nadya 

Dwina 

Hapsari, 

Rani 

Chandra 

Oktaviani 

Instagram Sebagai Media 

Publikasi dalam Membangun 

Brand Awareness Jakarta 

Aquarium. Avant Garde 

Volume 07 No 01 Juni 2019 

Sekolah Tinggi Ilmu 

Komunikasi London School of 

Public Relations. 

terletak pada fokus 

dalam membangun 

brand awareness 

melalui media 

sosial, selain itu 

terdapat persamaan 

dari segi metodologi 

penelitian yaitu 

kualitatif. 

terletak pada teori untuk 

analisis yang digunakan 

karena mempunyai 

subjek media sosial 

sebagai sarana publikasi 

teori yang digunakan 

berdasarkan 4 

karakteristik instagram 

menurut Bambang 

(2012) dan juga 6 

karakteristik teori media 

baru menurut Lister, 

Dovey, Giddings, 

Grant, & Kelly (2009). 

Tabel 1. Tinjauan Pustaka 
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F. Landasan Teori 

1. Komunikasi Pemasaran 

 Komunikasi pemasaran merupakan aspek yang penting sebagai salah 

satu misi untuk mensukseskan bagaimana pembentukan brand itu sendiri.  

“Komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan” (Tjiptono, 

1995:219). Dalam menjalankan komunikasi pemasaran yang baik perlu 

strategi yang efektif agar dapat mencapai hasil yang maksimal. “Dalam proses 

perencanaan dan aplikasi komunikasi pemasaran terdapat enam proses, yaitu 

mengkaji kembali perencanaan marketing communication sebelumnya, 

pengembangan dan perencanaan kegiatan, persiapan dan pengembangan 

media advertising dan promosi, eksekusi, kegiatan marketing communication, 

monitoring analisis situasi yang berkembang, dan respon konsumen” 

(Soemanagara, 2006:11). 

 Dalam merencanakan proses kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh para pelaku industri tantu memiliki pertimbangan yang harus 

matang sehingga proses komunikasi dapat berlangsung secara tepat sasaran. 

pendapat lain mengenai strategi komunikasi pemasaran yaitu, strategi 

merupakan suatu pertimbangan dan pemikiran yang logis serta konseptual 

mengenai hal-hal penting baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

yang dijadikan acuan untuk menempatkan bingkaian tindakan dan cara-cara 

(teknik) yang harus dilakukan secara terpadu untuk terlaksananya kegiatan 

dan penunjang dalam menghadapi tantangan atau masalah yang harus 

ditangani dengan baik sesuai dengan tujuan atau sasaran dengan kebijakan 

yang sudah ditetapkan sebelumnya (Tjiptono, 2001:10). 
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 Tentu penggunaan visual dalam menyampaikan pesan yang tepat 

menjadi salah satu hal utama dalam keberhasilan dari strategi komunikasi 

pemasaran. Berbagai tahapan komunikasi strategi disusun berdasarkan tingkat 

kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa (awareness), serta 

menumbuhkan keinginan untuk dapat memiliki produk atau jasa 

tersebut(interest), sampai dengan tahapan mencapai loyalitas pelanggan yang 

berkelanjutan (loyalty). Dalam kajian komunikasi tahapan tersebut adalah 

rumusan AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision and Action). 

Perkembangan era teknologi yang terjadi pada lingkungan informasi memberi 

dampak perubahan pada pola khalayak dalam merespon informasi. Sejak 

munculnya internet para pelaku pemasaran mulai mengadopsi pola cross 

communication. Dimana semua orang dapat mengakses informasi sehingga 

konsumen memiliki kontak secara aktif dengan informasi, setelah konsumen 

melihat produk dan jasa yang ditawarkan, mereka akan menggali informasi 

lebih dalam lagi dan berbagai informasi yang didapat orang lain. 

  

2. Digital Marketing 

 Digital marketing adalah penggunaan internet dan penggunaan 

teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara 

perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi (Coviello, Milley & 

Marcolin, 2001:26). perkembangan dari digital marketing melalui web, 

telepon genggam, dan perangkat games, menawarkan akses baru periklanan 

yang tidak di gembor gemborkan dan sangat berpengaruh. Jadi mengapa para 

marketer di seluruh Asia tidak mengalihkan penggunaan budget dari 

marketing tradisional seperti TV, radio, dan media cetak ke arah media 

teknologi baru dan media yang lebih interaktif (Heidrick & Struggless, 

2009:1). Sedangkan pengertian lain menyampaikan bahwa digital marketing 

adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai 
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media berbasis web seperti blog, website, e-mail, adwords, ataupun jejaring 

sosial. Tentu saja digital marketing bukan hanya berbicara tentang marketing 

internet (Ridwan Sanjaya & Joshua Tarigan. 2009:47). 

 Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran mulai dari 

eksplorasi  pasar, meningkatkan dan mengeksekusi pasar yang menggunakan 

media horizontal, belakangan ini merupakan strategi yang sangat sering 

digunakan dan populer dan digunakan oleh hampir sebagian besar pelaku 

industri di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan 

internet dan teknologi, sehingga membuat internet sebagai market yang sangat 

prospektif. Digital marketing mencakup banyak teknik dan praktik yang 

terkandung dalam kategori pemasaran internet. Digital marketing juga turut 

menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang 

akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. 

  

 

3. Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah portal atau fitur yang berbasis website 

yang bisa membentuk konektivitas jaringan antara sesama pengguna atau 

user. Memungkinkan orang untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dan 

saling berbagi (sharing) dan membentuk jaringan (networking) dalam sebuah 

portal yang sama. Antony Mayfield dan iCrossing bertutur bahwa media 

sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling 

berbagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 

berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, 

menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Definisi lain 

menjelaskan bahwa sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang 
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memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. (Kaplan & 

Michael, 2010:59-68). 

Web 2.0 merupakan sebutan yang digunakan untuk menyambut 

generasi kedua dua dari World Wide Web, dengan memindahkan HTML statis 

ke pengalaman web yang lebih dinamis dan interaktif, Istilah Web 2.0 ini 

cukup penting pada media sosial guna melaju perkembanganya. 

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Pesan dapat disampaikan pada banyak orang 

2) Pesan atau informasi yang dapat disampaikan bebas 

3) Pesan dapat lebih cepat sampai 

4) Waktu untuk berinteraksi ditentukan oleh yang menerima pesan 

Media sosial mempunyai berbagai fitur yang dibutuhkan untuk 

membantu kegiatan kita sehari-hari. Karena perkembangan yang begitu 

cepat, developer pun banyak mengembangkan inovasi, alhasil media sosial 

mempunyai berbagai bentuk dari mulai majalah, forum internet, webblog, 

blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto, video peringkat dan 

bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang 

media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-

presentasi, self-disclosure) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema 

klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis 

mereka diterbitkan dalam 2010. Kaplan dan Haenlein berkemuka bahwa ada 

enam jenis media sosial : 

1) Proyek Kolaborasi 

Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun 

me-remove konten – konten yang ada di website ini. Contohnya 

Wikipedia. 

2) Blog dan microblog 
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User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat 

ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Blogspot, Twitter, 

Facebook dan lain-lain. 

3) Konten 

Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten – konten 

media, baik seperti video, gambar, ebook, dan lain-lain. Contohnya 

Youtube. 

4) Situs jejaring sosial 

Aplikasi yang mengijinkan user untuk dapat terhubung dengan cara 

membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. 

Contoh Facebook, Path, Instagram 

5) Virtual game world 

Dunia virtual dimana mereplikasikan lingkungan 3D, user bisa muncul 

dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan 

orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online. 

6) Virtual social world 

Dunia virtual yang mana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, 

sama seperti virtual game world lebih bebas, dan lebih kea rah kehidupan, 

contohnya second life. 

 

4. Instagram 

Instagram merupakan sebuah aplikasi media sosial yang belakangan ini 

mempunyai user yang sangat melesat tinggi dari tahun-tahun . Instagram 

diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang resmi diluncurkan 

pada bulan oktober 2010. Instagram berasal dari kata  “insta” dan “gram”. 

“Insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya 

lebih dikenal dengan sebutan “foto instan” (Pengertian instagram, 2012, 

dalam http://.id.wikipedia.org/.wiki/instagram). Instagram juga dapat 
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menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. 

Sedangkan kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja 

telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sehingga dapat dipahami bahwa instagram merupakan sebuah 

aplikasi di smartphone yang memungkinkan kita untuk membagikan atau 

menyebarkan foto secara cepat. Setelah berdiri sekitar lima tahun instagram 

menambahkan fiturnya yaitu bisa mengunggah video.  

Dalam perjalanannya dari 2010 instagram selalu memperbaharui fitur-

fitur yang tersedia, berikut merupakan fitur-fitur yang tersedia di instagram 

pada saat ini : 

1)  Mengikuti (Following) dan Pengikut (Followers) 

 Fitur ini menjadi dasar dari sistem jejaring dalam bersosial di dalam 

instagram. Fitur ini mungkin usernya untuk mengikuti user-lain, 

begitupun sebaliknya dengan fitur pengikut. Dengan demikian sesama 

follower atau pun following bisa menjalin komunikasi, mulai dari 

mengirimkan direct message, atau mengirimkan tanda suka pada foto atau 

video yang di unggah user lain dan juga berkomentar dengan unggahan 

user yang diikutinya. 

2) Mengunggah Foto/Video dengan Caption (Posting) 

 Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk 

mengunggah dan berbagi foto atau video kepada pengguna lainya. Di 

Instagram, pengguna hanya dapat berbagi maksimal 10 file foto atau 

video dalam sekali unggahan. Untuk video sendiri, video hanya dapat 

diunggah dengan batas waktu maksimal 1 menit. Sebelum mengunggah 

foto atau video, para pengguna juga dapat memasukkan judul atau 

keterangan mengenai foto tersebut sesuai dengan apa yang ada di pikiran 

para pengguna. Para pengguna juga dapat memberikan label pada judul 

foto tersebut, sebagai tanda untuk mengelompokkan foto tersebut di 

dalam sebuah kategori. 
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3) Kamera 

 Foto yang telah diambil melalui aplikasi Instagram dapat disimpan. 

Penggunaan kamera melalui instagram juga dapat langsung menggunakan 

efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan foto yang dikehendaki 

oleh sang pengguna. 

4) Efek (Filter) 

 Pada versi awalnya, Instagram memiliki efek-efek yang dapat digunakan 

oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto. 

Dalam pengaplikasian efek, pengguna juga dapat sekaligus menyunting 

foto seperti mengatur kontras, warna, kecerahan dll. 

5) Arroba 

 Seperti Twitter dan juga Facebook, Instagram juga memiliki fitur yang 

dimana para penggunanya dapat menyinggung pengguna yang lainya, 

dengan menambahkan arroba (@) dan memasukkan nama akun Instagram 

dari pengguna lainya tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat 

menyinggung pengguna lainya di dalam keterangan foto, melainkan juga 

pada komentar foto. Pada dasarnya dalam menyinggung pengguna yang 

lainya, yang dimaksudkan adalah untuk berkomunikasi dengan pengguna 

yang telah disinggung tersebut. 

6) Label foto (Hashtag) 

 Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang memudahkan 

para pengguna untuk mencari konten baik foto atau video dengan 

menggunakan kata kunci. Dengan demikian para pengguna memberikan 

kata kunci dengan menggunakan hashtag. Dengan begitu konten mereka 

menjadi lebih mudah untuk ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan 

di dalam segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan konten itu 

sendiri. Para pengguna dapat memasukkan nama sendiri, tempat dimana 

mengambil foto tersebut, untuk memberitakan sebuah acara bahkan 

hingga membuat sebuah campaign. 
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7) Geotagging 

 Setelah memasukkan judul foto tersebut, bagian selanjutnya adalah 

bagian Geotag. Fitur ini akan muncul ketika para pengguna mengaktifkan 

GPS mereka. Dengan demikian instagram dapat mendeteksi lokasi 

dimana para pengguna Instagram tersebut berada. Dengan geotagging 

para pengguna dapat terdeteksi dimana mereka telah mengambil foto 

tersebut atau dimana foto tersebut telah diunggah. 

8) Jejaring Sosial 

 Dalam membagi foto tersebut, para pengguna juga tidak hanya dapat 

membaginya di dalam Instagram saja, melainkan konten tersebut dapat 

dibagi juga melalui jejaring sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter 

dengan cara menghubungkan link akun Instagram dengan akun media 

sosial lainya. 

9) Tanda Suka 

 Merupakan sebuah fitur yang mempunyai fungsi sama seperti apa yang 

ada di Facebook, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain 

menyukai konten yang telah diunggah oleh pengguna lain. 

10) Instatory 

 Merupakan sebuah singkatan dari Instagram stories. Instastory 

merupakan sebuah fitur yang memungkinkan para penggunanya untuk 

membagikan foto atau video yang akan terhapus secara otomatis dalam 

waktu 24 jam setelahnya. Di dalam fitur ini juga terdapat efek-efek yang 

dapat menghibur para penggunanya. 

11) Arsip Foto 

 Fitur ini berfungsi sebagai media pribadi atau seperti album pribadi. Jadi, 

pengguna dapat membagikan foto atau video yang hanya bisa dilihat oleh 

pengguna tersebut. 

12) Closefriend 
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 Pada fitur ini, pengguna dapat membagikan foto atau video yang hanya 

bisa diakses oleh pengguna lain yang telah dipilih sebagai teman terdekat 

(Closefriend). 

12) Siaran langsung 

 Fitur ini memungkinkan pengguna dalam sebuah akun untuk melakukan 

siaran video secara langsung tanpa berbatas waktu yang akan dinikmati 

oleh pengikutnya. 

14) IG TV 

 Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah video yang 

memiliki durasi lebih dari 1 menit, namun tidak tersimpan dalam Fees profil 

unggahan. 

Sejak saat ini banyak user-user instagram memanfaatkanya dalam 

mengabadikan moment bahkan tidak sampai situ, banyak user yang juga 

membuat konten video yang memiliki narasi yang memang direncanakan 

untuk diunggah. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari facebook 

yang memungkinkan teman facebook itu mengikuti kita dalam akun media 

sosial instagram. Makin populernya instagram instagram sebagai aplikasi 

yang digunakan untuk membagi foto mengakibatkan banyak pengguna yang 

terjun ke ranah bisnis seperti akun sosial bisnis yang turut mempromosikan 

produk-produknya lewat instagram. (M Nisrina, 2015:137).  

Matthew Sugiarto (2018) mengatakan bahwa jika ingin menginginkan 

hasil maksimum dalam mengelola akun instagram bisnis maupun pribadi 

terdapat tiga aturan yang harus diikuti sepenuhnya. Pada penelitian ini 

Instagram merupakan variabel yang akan digunakan dengan indikator yaitu 

“Konten, Konsistensi dan Komunitas”. Adapun penulis mencoba menjabarkan 

dari pengertian dan jenis jenis dari setiap indikator sebagai berikut:  

a. Konten 

 Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk 

elektronik (KBBI Daring, 2020). Di dunia Instagram, konten masih tetap 



 

23 
 

menjadi hal yang utama. Konten yang dimaksud adalah gambar atau video. 

Itulah alasan mengapa di instagram gambar diletakkan di atas sebelum 

teks, juga ketika ada yang menikmati gambar menggunakan fitur “pop up” 

(klik tahan lama sebuah gambar), teks tidak akan tampak. (Matthew, 

2018:50). 

Berikut ini adalah jenis yang bisa menjadi ide posting untuk akun 

instagram. Ini berlaku bagi akun personal maupun akun (N, Firmansyah, 

2020). Konten Instagram sebagai berikut : 

1) Foto 

 Ada banyak jenis foto yang bisa diposting ke Instagram. Instagram 

sendiri menyediakan banyak filter untuk membuat tema yang diunggah 

menjadi konsisten. Dengan begini, orang-orang akan penasaran untuk 

mengintip lebih dalam dan mencari tahu lebih banyak tentang konten-

konten yang telah diunggah. Postingan berisi konten produk terbaru, 

hal baru di lingkungan kerja, atau motivasi secara berulang setiap 

minggunya. Pastikan tema atau filter yang digunakan tetap konsisten 

akan menjadi identitas brand. 

2) Video 

 Jika bisa membuat video super pendek(durasi kurang dari satu menit), 

maka Instagram adalah media yang tepat untuk mempromosikannya. 

Idealnya, video akan mudah dipahami tanpa suara sekalipun sebab cara 

kerja instagram memang demikian, memutar konten video secara 

otomatis tanpa suara. Pengaktifan suara untuk video di Instagram 

bersifat opsional. 

3) Infografis 

 Secara teknis, infografis adalah visual yang sangat cocok untuk 

diposting ke Instagram. Saat banyak sekali brand yang menggunakan 

jenis konten ini baik di feed maupun melalui stories. Infografis 

sejatinya adalah jenis konten yang sangat baik karena bersifat 
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informatif sehingga sangat tepat digunakan untuk mengedukasi para 

pengikut di media sosial karena lebih mudah dicerna dan lebih menarik 

daripada tulisan “datar” di bagian caption. Satu hal yang mungkin 

perlu diingat adalah bahwa grafik yang berukuran super besar akan 

sulit dibaca. Ukuran infografis yang dibuat harus sesuai dan 

proporsional. Instagram sendiri mendukung hingga 1080 pixel. 

4) Stories 

 Stories adalah salah satu fitur terbaru Instagram yang sangat 

fenomenal. Ada banyak jenis konten yang bisa diunggah lewat fitur 

ini, di antaranya foto, bidi super pendek (durasi 15 detik), atau 

mungkin sekumpulan GIF atau kutipan dengan tema yang bisa dipilih. 

Anda bisa menggabungkan foto dan video atau sekumpulan foto 

menjadi video, atau jika ingin, anda juga bisa melakukan siaran 

langsung atau mengunggah konten yang sudah ada. Kelebihan lainnya 

pengikut tertentu memungkinkan untuk menyertakan tautan di dalam 

stories. Tingkat keefektifan tautan di dalam stories jauh lebih tinggi 

dibanding dengan postingan biasa. 

5) Konten Kontes 

 Konten kontes di Instagram baik untuk memaksimalkan engagement. 

Konten konten tidak hanya berasal dari satu akun milik brand, tetapi 

juga datang dari seluruh peserta kontes. Cara ini adalah salah satu cara 

yang baik untuk tetap terhubung dengan audient di Instagram. Salah 

satu jenis kontes yang sangat mudah dan populer di Instagram adalah 

“like to win”. Dimana orang-orang hanya perlu menyukai postingan 

brand untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemenang. Jenis 

hadiah yang akan mereka dapatkan bisa dibocorkan pada foto yang di 

post di bagian caption. Satu tingkat di atasnya, anda bisa membuat 

kontes hashtag dengan meminta orang-orang untuk memposting 

konten mereka sendiri dengan menggunakan hastag yang brand  
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tentukan sendiri. Atau, brand bisa mengadakan kontes khusus untuk 

pengikut baru. 

6) Influencer 

 Instagram adalah tempat yang sangat tepat untuk para influencer. 

Sejak 2015 jumlah influencer di Instagram meningkat secara impresif 

dan brand menjadi jauh lebih mudah untuk bekerja sama dengan 

influencer dalam menjalankan campaign. Jika seorang influencer telah 

bermitra dengan brand maka tidak ada alasan lag untuk tidak mem-

feature mereka di akun Instagram brand. 

7) User-generated Content 

 Pengikut brand mungkin bukan seorang influencer, tetapi bukan 

berarti mereka tidak bisa memposting sesuatu yang menakjubkan di 

Instagram. Jika anda melihat unggahan yang relevan dengan brand 

anda, atau berkaitan dengan brand anda dalam bentuk dukungan atau 

apresiasi, tanyakan kepada mereka untuk me-repost konten 

menggunakan akun brand. Konten buatan pengguna atau UGC adalah 

salah satu konten yang otentisitasnya sangat tinggi. Jika berhasil 

membuat mereka membicarakan konten atau brand atau produk, maka 

itu adalah salah satu indikasi bahwa strategi promosi konten brand 

telah berhasil. 

b. Konsistensi 

  Konsistensi adalah trik tertua dalam buku bisnis yang secara bawah 

sadar dapat mempengaruhi ekspektasi seseorang. Konsistensi terbagi 

menjadi dua, konsisten secara teknis dan juga konsisten dari segi 

unggahan. Konsisten secara teknis maksudnya adalah dengan membangun 

brand profile Instagram. Misalnya dengan konsistensi warna, konsistensi 

waktu unggahan, dan juga konsistensi pola feeds. Konsistensi unggahan, 

hindari untuk melewatkan satu hari saja dalam mengunggah postingan 
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Instagram. Karena algoritma Instagram juga membaca seberapa sering 

konten Instagram anda diunggah. 

  Pada dasarnya, Instagram konten marketing bukan hanya sekedar 

membuat konten. Namun juga harus memperhatikan brand profile 

instagram, kapan waktu unggah, dan yang paling penting adalah 

penggunaan hashtag yang sesuai dan memiliki volume yang banyak 

c. Komunitas 

  Dalam komunitas manusia dapat memiliki maksud, kepercayaan, 

sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang 

serupa. Komunitas harus menjadi tujuan utama dalam mengelola sebuah 

akun Instagram. Di dalam bisnis semua tidak ada artinya jika produk yang 

ditawarkan tidak memiliki fans atau komunitas. Keuntungan memiliki 

komunitas adalah memasarkan produk jauh lebih mudah, meningkatkan 

tingkat kepercayaan follower, lebih mudah memahami keperluan 

komunitas lebih jauh. 

  Berdasarkan fitur-fitur di atas, Instagram memiliki fitur yang 

mendukung dalam memajukan dan mengembakan industri di bidang 

pemasaran. Ada banyak umkm hingga perusahaan besar menggunakan 

Instagram sebagai media penyampaian informasi dari sebuah jasa atau produk 

yang disediakan oleh perusahaan tersebut. 

 

 

 

5. Brand Awareness 

 Kesadaran merek adalah kemampuan untuk mengidentifikasi (mengakui 

atau pengikat) merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan 
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pembelian (Kotler & Keller, 2009:179). Brand awareness atau kesadaran 

merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali 

(recognition) atau mengingat kembali (recall) bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu (Aaker, 1991 dalam Tjiptono & Diana, 

2016:134). Sedangkan pengertian lain, brand awareness  menggambarkan 

keberadaan merek di dalam pikiran konsumen, yang dapat menjadi penentu 

dalam beberapa kategori dan biasanya mempunyai peranan dalam loyalitas 

pelanggan. 

 Berdasarkan dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dapat 

digambarkan bagaimana skema pembentukan brand awareness yaitu melalui 

brand recognition (mengenali) merupakan sebuah tahapan pengenalan brand 

menggunakan beberapa bantuan atribut, dan brand recall (mengingat 

kembali) merupakan tahapan pengingatan kembali sebuah merek tanpa harus 

diberi bantuan lagi. Dua komponen ini merupakan bagian penting dalam 

pembentukan brand awareness (kesadaran merek).  

 Brand recognition adalah untuk mengukur sejauh mana konsumen dapat 

mengenali merek dengan pengetahuan dan atribut ataupun komunikasi antara 

konsumen. Brand recognition akan membantu konsumen untuk memilih 

produk kita ketika mereka diberi pilihan antara produk kita dan yang lainya 

(Hamid, Rasool, Kiyani & Ali, 2012:75). Sedangkan Keller (1993) 

mendefinisikan brand recognition merupakan kemampuan konsumen dalam 

membedakan suatu merek dengan merek lain yang sudah dilihat atau didengar 

sebelumnya (Khurram, Qadeer & Sheeraz, 2018:223). Lower level dalam 

brand recognition dimana konsumen tidak menganggap penting suatu merek 

ketika diberi pilihan, sedangkan High level dalam brand recognition ketika 

konsumen merasakan arti penting asal muasal merek dan pengakuan merek. 

menjadikan sumber utama dalam membedakan merek kita dengan merek 

lainya (Samiee, Shimp, and Sharma, 2005 dalam  Hamid, Rasool, Kiyani & 

Ali, 2012:75). 
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 Brand recall  merupakan kemampuan konsumen dalam mengingat merek 

ketika diberi beberapa clue yang berkaitan dengan merek, yang mengharuskan 

konsumen dengan benar menghasilkan ingatan merek tersebut (Keller, 1993 

dalam Khurram, Qadeer & Sheeraz, 2018:223). Brand recall merupakan 

reproduksi mental dari beberapa experience item atau pengetahuan 

sebelumnya akan produk itu.  Brand recall, brand awareness dan brand 

recognition, datang melalui kotak yang sama, mereka membawa arti tujuan 

yang sama dengan perbedaan, teks, perasaan. warna, sentuhan yang mana 

semuanya merupakan bagian dari brand dan asosiasinya (Spry, Pappu, & 

Cornwell, 2011:882 - 909).  

 Brand awareness (kesadaran merek) merupakan salah satu elemen ekuitas 

yang sangat berpengaruh bagi perusahaan, yang nantinya akan sangat 

berdampak terhadap ekuitas merek. Jika kesadaran konsumen terhadap merek 

rendah, maka dapat dipastikan bawah ekuitas merek juga akan rendah. Setiap 

konsumen mempunyai tingkatan brand awareness yang berbeda dalam 

mengenali atau mengingat sebuah merek dan juga produk. Terdapat empat 

tingkatan brand awareness menurut (Kotler, 2006:268) yaitu : 

1) Top of Mind 

Merupakan tingkatan dimana suatu brand menjadi yang pertama disebut 

atau diingat oleh responden ketika dirinya ditanya tentang suatu kategori 

produk. 

2) Brand Recall 

 Adalah tingkatan dimana brand  disebutkan oleh responden setelah 

menyebutkan brand yang pertama kali disebut sebagai pertanyaan 

pertama tentang suatu kategori produk. 

3) Brand Recognition 

 Adalah tingkatan dimana tingkat kesadaran responden akan suatu brand 

diukur dengan memberikan bantuan dengan menyebutkan ciri-ciri dari 

produk brand tersebut. 
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4) Unaware of Brand 

 Merupakan tingkatan dimana responden tidak mengenal sama sekali atau 

tidak tahu mengenai suatu produk. 

 Kesadaran konsumen terhadap merek dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai aset untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

brand mereka terhadap konsumen. Peran kesadaran merek dalam membantu 

merek dapat dipahami dengan mengkaji bagaimana kesadaran merek 

menciptakan suatu nilai. Durianto (2004:11-12) memberikan penjelasan 

mengenai peran kesadaran merek. Penciptaan merek dapat dilakukan melalui: 

1. Jangkar yang menjadi cantolan bagi asosiasi lain 

Suatu merek yang kesadarannya tinggi akan membantu asosiasi lebih 

melekat pada merek tersebut karena daya jelajah merek tersebut tinggi 

di benak masyarakat. Sehingga bila kesadaran merek rendah, maka 

asosiasi yang diciptakan pemasar akan sulit melekat pada merek 

tersebut. 

2. Rasa suka atau familiar 

Bila kesadaran merek (brand awareness) sangat tinggi, maka 

konsumen akan sangat akrab dengan merek tersebut. Rasa suka atau 

familiar yang tinggi akan timbul pada merek yang dipasarkan. 

3. Substansi atau komitmen 

Kesadaran merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan inti 

yang penting pada suatu perusahaan. Sehingga jika kesadaran merek 

tinggi, kehadiran merek tersebut akan selalu dirasakan oleh konsumen. 

Sebuah merek dengan kesadaran konsumen tinggi dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti iklan yang luas, eksistensi yang teruji, 

jangkauan distribusi yang luas, dan pengelolaan yang baik akan 

merek. 

4. Mempertimangkan merek 
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Sebelum melakukan pembelian, proses pertama adalah menyeleksi 

merek-merek yang dikenal dalam kelompok yang sama untuk 

dipertimbangkan. Merek dengan top of mind yang tinggi mempunyai 

nilai pertimbangan yang tinggi pula. Merek - merek tersebut akan 

tersimpan dalam ingatan sehingga konsumen dapat melakukan 

pembelian. 

 Dalam mencapai tingkatan pertama tentu memiliki proses yang sangat 

panjang, bagaimana perusahaan bisa menyampaikan pesan dengan tepat dan 

efektif sehingga dapat menancapkan ingatan yang dalam kepada 

konsumennya. (Durianto, dkk, 2004:57) mengungkapkan bahwa tingkat 

kesadaran suatu merek dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya sebagai 

berikut: 

1) Suatu merek harus dapat menyampaikan pesan yang mudah diingat oleh 

para konsumen.  

2) Pesan yang disampaikan harus 23 berbeda dibanding merk lainnya. Selain 

itu pesan yang disampaikan harus memiliki hubungan dengan merek dan 

kategori produknya. 

3) Perusahaan disarankan memakai jingle lagu dan slogan yang menarik 

agar mereka lebih mudah diingat oleh konsumen 

4) Simbol yang digunakan perusahaan sebaiknya memiliki hubungan dengan 

mereknya. 

5) Perusahaan dapat menggunakan merek untuk melakukan perluasan 

produk, sehingga merek tersebut akan semakin diingat oleh konsumen. 

6) Perusahaan dapat memperkuat kesadaran merek melalui suatu isyarat 

yang sesuai dengan kategori produk, merek, atau keduanya. 

7) Membentuk ingatan dalam pikiran konsumen akan lebih sulit 

dibandingkan dengan memperkenalkan suatu produk baru, sehingga 

perusahaan harus selalu melakukan pengulangan untuk meningkatkan 

ingatan konsumen terhadap merek 
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G. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena budaya trend coffee shop di Yogyakarta, mejadikan peluang 

bisnis yang sangat di minati belakangan ini. 

Permasalahan yang ditemukan dari fenomena menjamurnya coffee shop di Yogyakarta banyak 

dari mereka kurang bisa mengembangkan brand awareness coffee shop mereka sendiri terutama 

di media sosial, masih banyak yang belum bisa memanfaatkan penggunaan media sosial secara 

maksimal dalam menumbuhkan brand awaraness brand coffee shop mereka. 

Brand Awareness : 

1) Suatu merek harus dapat menyampaikan pesan yang mudah 

diingat oleh para konsumen.  

2) Pesan yang disampaikan harus 23 berbeda dibanding merk 

lainnya. Selain itu pesan yang disampaikan harus memiliki 

hubungan dengan merek dan kategori produknya. 

3) Perusahaan disarankan memakai jingle lagu dan slogan yang 

menarik agar mereka lebih mudah diingat oleh konsumen 

4) Simbol yang digunakan perusahaan sebaiknya memiliki 

hubungan dengan mereknya. 

5) Perusahaan dapat menggunakan merek untuk melakukan 

perluasan produk, sehingga merek tersebut akan semakin diingat 

oleh konsumen. 

6) Perusahaan dapat memperkuat kesadaran merek melalui suatu 

isyarat yang sesuai dengan kategori produk, merek, atau 

keduanya. 

7) Membentuk ingatan dalam pikiran konsumen akan lebih sulit 

dibandingkan dengan memperkenalkan suatu produk baru, 

sehingga perusahaan harus selalu melakukan pengulangan untuk 

meningkatkan ingatan konsumen terhadap merek. 

Sumber : (Durianto, dkk, 2004:57) 

 

Pengelolaan Instagram : 

a. Konten 

b. Konsistensi 

c. Komunitas 

 

Sumber : (Matthew, 2018) 

Tabel 2. Kerangka Pemikiran 

Sumber : Olahan Peneliti 
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H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penlitian 

 Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik 

praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karna penelitian 

dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena penelitian harus 

direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap 

tempat dan data (Semiawan, 2010:5). Dalam penelitian ini peneliti berusaha 

untuk mengetahui, mengumpulkan, mengamati dan menganalisis pengelolaan 

media sosial instagram dalam membangun brand awareness pada Satu Lokasi 

Coffee Yogyakarta. 

 Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam 

judul “Pengelolaan media sosial Instagram dalam Membangun Brand 

Awareness” adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maksud 

dari metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati  (Bogdan & Taylor, 1975:5). Tujuan penelitian dari 

kualitatif deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata 

lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1996:26). 

2. Subjek penelitian dan Objek Penlitian 

a. Subjek Penlitian 

 Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan 

penelitian yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:38). 
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Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada sosial media manajer 

Satu Lokasi Coffee 

b. Objek Penlitian 

 Objek penelitian adalah suatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan-

kegiatan peneliti, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran 

peneliti. Objek pada penelitian ini adalah bentuk pengelolaan media sosial 

instagram pada akun instagram @satu.lokasi 

 

3. Jenis Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam 

bersama sosial media manajer Satu Lokasi Coffee. 

b. Data Sekunder 

 Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumber 

bacaan tertentu. Disini peneliti menggunakan jurnal, buku-buku, 

dokumentasi, konten media sosial instagram @satu.lokasi dan dokumen 

lainnya untuk melengkapi data guna kelengkapan sumber dalam penelitian 

ini. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

 

a. Wawancara 

 Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diinsturksikan makna dalam 

topic tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2013:231).  Penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara mendalam dengan Melvita Febtalana 

(Nana) sebagai sosial media manager dari akun instagram @satu.lokasi. 
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b. Observasi 

Observasi adalah mengamati secara langsung (tanpa mediator) suatu objek 

untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. 

Penelitian observasi dipergunakan untuk menggali informasi melalui 

pengamatan secara langsung terhadap kondisi objek. Dalam penelitian ini 

mengamati secara langsung dengan terjun ke lapangan dalam kegiatan yang 

dilaksanakan. Hal ini bermaksud agar peneliti dapat mengamati dengan lebih 

mendalam bagaimana tingkat brand awareness konsumen yang datang 

berkunjung pada Satu Lokasi Coffee Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang sering 

digunakan sebagai pelengkap data dan pendukung analisis penelitian. 

Bertujuan untuk mendukung analisis dan interpretasi data. 

 

5. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data model Miles dan Huberman yang digunakan meliputi tiga alur (Moleong, 

2010:20). 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan data, menggolongkan mengarahkan, membuah 

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan berbagai cara hingga 

sampai pada kesimpulan dan verifikasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis 

sesuai dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat 
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memunculkan deskripsi bagaimana pengelolaan media sosial instagram 

@satu.lokasi dalam membangun brand awareness. 

c. Penarik Kesimpulan 

Kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses 

penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah 

disusun dalam suatu bentuk yang pas pada penyajian data. 

 

6. Metode Keabsahan Data 

  Uji kredibilitas merupakan keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data 

yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan 

kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu 

triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data 

untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel 

(Muri,2014:394-395). Dimana triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber. Dalam penelitian ini narasumber sebagai triangulasi 

adalah seorang praktisi dibidang advertising khususnya dalam bidang strategic 

planner yaitu Indra Armyanto sebagai head strategic planner di Syafa’at 

Marcomm dan juga Mega sebagai anggota strategic planner di Syafa’at 

Marcomm.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam pembahasan, peneliti 

mendapatkan hasil yang telah di uraikan mengenai pengelolaan media sosial 

instagram yang dilakukan oleh Satu Lokasi Coffee dalam membangun brand 

awareness. Dan peneliti mendapat kesimpulan bahwa konten kolaborasi 

menjadi salah satu pengelolaan konten yang baik agar mudah diingat para 

followers Satu Lokasi Coffee. Konten kolaborasi yang Satu Lokasi Coffee buat 

melibatkan followers secara langsung yang akhirnya menimbulkan 

pengalaman emosional yang memberikan nilai lebih kepada Satu Lokasi 

Coffee. Selain itu Satu Lokasi Coffee membuat konten yang jujur apa adanya 

guna menyampaikan suasana yang sebenarnya berada pada Satu Lokasi 

Coffee sendiri. Selain itu Satu Lokasi Coffee juga memanfaatkan beberapa 

konten yang memiliki informasi-informasi yang sangat baru dan bermanfaat, 

di luar bidang coffee. Lewat konten ini Satu Lokasi Coffee mencoba 

memberikan sebuah wawasan yang bermanfaat bukan semata-mata hanya 

produk semata. Mengeluarkan konten yang natural membuat mereka seperti 

sebuah akun pribadi yang menjadikan akun mereka dipandang sangat ramah 

di mata followersnya. 

 Dalam segi konsistensi Satu Lokasi Coffee menerapkan identitas visual 

sebagai landasan dalam membuat sebuah visual, pengelolaan warna tone 

palette, logo, hingga tipografis yang selalu konsisten mereka bawa kedalam 

bentuk visual yang mereka hasilkan. Walaupun begitu Satu Lokasi Coffee 

tidak terlihat memakai template yang berkesan monoton, karena Satu Lokasi 

Coffee ingin menampilkan konten yang terkesan natural.  
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 Menampilkan berbagai aktivitas komunitas yang disorot didalam 

instagram menjadikan Satu Lokasi Coffee, menjadi tempat yang terlihat sangat 

ramah kepada berbagai komunitas. Satu Lokasi Coffee tidak memiliki konten 

yang khusus kepada komunitas tertentu, namun mereka hanya menyoroti 

aktivitasnya dan sangat terbuka kepada semua komunitas yang ada. Ini juga 

yang menjadikan orang-orang yang memiliki aktivitas yang sama ini, sudah 

cukup loyal di Satu Lokasi Coffee. 

B. Saran 

 Setelah peneliti selesai melakukan pengamatan mengenai pengelolaan 

media sosial instagram Satu Lokasi Coffee dalam membentuk brand 

awareness, adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi pengelola akun instagram @satu.lokasi, dalam pengelolaan instagram 

khususnya dibidang hashtag dan juga slogan, seharusnya masih bisa 

dimaksimalkan agar kesan karakter yang ingin disampaikan oleh Satu 

Lokasi Coffee bisa lebih tersampaikan. Selain itu mengenai penjadwalan 

konten terutama pada jam spesifik yang perlu riset lebih lanjut agar 

mendapat hasil jangkauan yang maksimal dari konten yang sudah bagus. 

Kemudian tidak ada salahnya pengelola memanfaatkan fitur-fitur yang baru 

dimunculkan oleh instagram, karena instagram sendiri memiliki algoritma 

yang selalu update. 

2. Peneliti sadar masih banyak kekurangan dalam segi penelitian ini, maka 

dari itu peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan yang bisa 

disempurnakan di penelitian selanjutnya dengan mengkaji dari berbagai 

aspek khususnya dalam bidang pengelolaan instagram yang selalu 

melakukan inovasi dan juga dalam bidang brand awareness. 
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