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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan internet merupakan teknologi baru yang diperkenalkan 

kepada manusia pada tahun 1970-an, namun teknologi internet, baru berkembang 

pesat setelah adanya konsep World Wide Web (WWW) pada tahun 1992, yang 

diperkenalkan oleh Asosiasi Nuklir Eropa (NCSA) (Kabartersiar 2012). Di 

Indonesia sendiri, internet merupakan media komunikasi yang populer sejak akhir 

tahun 1990 (FeedBerry 2012).  

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mulai dirasakan sejak 

tahun 2011, sebagaimana hasil riset dari MarkPlus Insight 2011, yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang 

cukup besar di tahun 2011. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar penetrasi 

pengguna internet di Indonesia berikut ini:  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 
Sumber: 
http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta.Pengguna.Internet.Indonesia.55.
Juta.Orang; diakses pada 28 Oktober 2011. 

Dilihat dari gambar tersebut, diketahui bahwa penggunaan internet di kota 

urban Indonesia dari tahun 2010 ke tahun 2011 telah mengalami peningkatan yang 
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cukup besar, yakni sebanyak 13 juta orang dengan persentase sudah mencapai 

kisaran 40%-45%. Sekarang ini, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 55 

juta orang, dari yang tahun sebelumnya hanya berjumlah 42 juta orang. Dapat 

dilihat pula pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, secara signifikan lebih 

tinggi terlihat di kota Bodetabek, Bandung, Semarang, Medan, dan Denpasar. 

Hasil riset Effective Measure (VIVA News 2011), firma yang memiliki 

spesialisasi dalam pengukuran statistik Web, menyatakan mayoritas pengguna 

internet di Indonesia memiliki sisi demografi sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Demografi Pengguna Internet di Indonesia 
Demografi  Interval Presentase (%) 
Usia  25 – 30 tahun 25, 25 
 21 – 24 tahun 20  
 18 – 20 tahun  12, 56  
 35 – 40 tahun  11, 93  
 31 – 34 tahun  11, 58  
Penghasilan  Rp 0 – Rp 4, 3 juta 39, 84 
 Rp 4, 3 juta – Rp 8, 6 juta 16, 9 
 Rp 8, 6 juta – Rp 12, 9 juta  11, 17  
Geografi  Kota – kota besar  44, 59 
 Ibu kota  38, 32 
 Daerah terpencil  17, 09 
Pendidikan  S – 1  66, 96 
 SMA  21, 58  
 Pasca sarjana  9, 54 
Sumber: http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/212654-mayoritas-netter-indonesia-akses-via-
ponsel; diakses pada 2 April 2011. 

Dari tabel ini, dapat diketahui pengguna internet di Indonesia mayoritas berusia 

25-30 tahun, dan kelompok usia terbesar dalam menggunakan internet berikutnya 

adalah 21-20 tahun. Seiring dengan pertumbuhan internet, segementasi usia 

pengguna internet mengalami perubahan, di mana kelompok usia yang relatif 

lebih tua, kisaran 30-50 tahun mulai ikut menggunakan internet. Hal ini dilihat 

dari kategori kalangan usia 35-39 tahun yang meningkat menjadi 52% di tahun 

2012 (NERACA 2012). 
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Tabel demografi pengguna internet juga memperlihatkan pengguna 

internet terbanyak di Indonesia memiliki penghasilan dari Rp 0-Rp 4,3 juta, 

tinggal di kota-kota besar, dan memiliki latar belakang pendidikan S-1. Dalam hal 

ini, penghasilan terendah memiliki posisi tertinggi pengguna internet, dikarenakan 

mayoritas dari pengguna internet di Indonesia sendiri di dominasi oleh anak 

muda, yang rata-rata memang belum memiliki penghasilan sendiri. 

Maraknya pertumbuhan internet di Indonesia, membuat media tradisional 

lambat laun mulai tersisih dengan penggunaan media yang berbasis teknologi 

internet. Sebagaimana yang dikatakan oleh Valentino (Kompasiana 2012), di 

dalam tulisannya mengenai tantangan media tradisional terhadap ‘Omnivora’ 

media online: 

Dalam perkembangannya media cetak conventional akhirnya harus menghadapi 
tantangan baru ketika internet ditemukan dan mulai dimanfaatkan oleh banyak orang. 
 Bukan hanya itu, Radio dan TV berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri agar tetap 
menjadi perhatian. Mereka semua terpaksa harus menyesuaikan diri dengan 
memanfaatkan media internet apalagi ketika media sosial 
seperti myspace, Facebook atau Google+ mulai digandrungi pengguna internet dewasa 
ini.  

 
 Perkembangan teknologi internet telah mengubah cara pandang orang 

dalam memasarkan dan menjual produk mereka. Hal ini, dapat dilihat dari 

pengguna internet yang memanfaatkan internet untuk memasarkan dan menjual 

produk mereka, maupun orang lain secara online. Memanfaatkan internet sebagai 

media pemasaran ini, sesuai dengan teori mazhab Frankfurt (Richard West& Lynn 

H Turner 2007, 64) sekelompok ilmuwan yang percaya bahwa pesan-pesan media 

dikonstruksi dan disampaikan dengan satu tujuan dalam benak mereka, yakni 

untuk mencapai kapitalisme (untuk menghasilkan uang).  
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Sebuah penelitian bertajuk Ipsos Global (2012) melakukan penelitian di 

seluruh benua di dunia mengenai interconnected world: communication and 

social networking. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

85% netizen (istilah untuk para pengguna internet) tetap menggunakan email 

sebagai alat utama dalam ber-internet. Sedangkan, media sosial menempati posisi 

kedua dengan persentase mencapai 62%, dan penggunaan Voice over IP (VoIP) 

sendiri mencapai 14%. Berikut gambar hasil penelitian Ipsos mengenai 

pengunjung situs jaringan sosial, forum atau blog: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Visit Social Networking sites, forums, or blogs 
Sumber: http://salingsilang.com/baca/tertinggi-di-dunia-pengguna-internet-indonesia-yang-aktif-
di-media-sosial; diakses pada 29 Maret 2012. 

Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa total yang mengaku pengguna media 

sosial di dunia berjumlah 62%. Indonesia menempati posisi pertama pengguna 

media sosial terbanyak, dengan persentase 83% dari sekitar 20% populasi yang 

menggunakan internetnya. Dari 83% pengguna media sosial di Indonesia, 

penggunaan media sosial ini, kerap kali digunakan untuk bersosialisasi dengan 
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teman dan keluarga, mencari teman baru, narsis, melakukan promosi atau 

penjualan, dan mencari pekerjaan (Salingsilang 2012).  

Berdasarkan sebuah lembaga survei media, Nielsen Audience 

Measurement Indonesia, diketahui bahwa 52% pengguna internet Indonesia 

datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan dikatakan pula oleh 

Aquarius, sebuah lembaga konsultan strategi komunikasi media digital bahwa 

pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi muda, yang mana 

sebagian besar dari pengguna ini, merupakan pengguna berbagai layanan media 

sosial (Salingsilang 2012). 

Sebenarnya hal ini, sebelumnya juga telah diperediksi oleh Thomas 

Baekdal, yang menyatakan seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan 

teknologi lambat laun media tradisional diperkirakan akan mati dan digantikan 

oleh media sosial (Baekdal 2009). Berikut gambar prediksi media sosial dari masa 

ke masa menurut Thomas Baekdal: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 3 Media Sosial dari Masa ke Masa 
Sumber: http://www.baekdal.com/analysis/market-of-information; diakses pada 27 April 2009. 

Meskipun, media tradisional, seperti televisi tampaknya tidak bisa digantikan, 

tetapi harus dipahami bahwa sekarang ini, teknologi berbasis internet sedang 

 



6 
 

mendominasi dan akan terus digunakan untuk masa-masa mendatang. Dari 

gambar tersebut dapat diperhatikan pula, sebelum era internet setiap media 

tradisional memang memiliki porsi yang cukup besar untuk menyampaikan 

informasi, tetapi semakin beranjak tahun porsi media tradisional mulai mengalami 

penurunan dan mulai tersisih oleh peran-peran yang memiliki teknologi lebih baru 

dan fitur yang lebih kaya, seperti media online, yang semakin tahun akan terus 

mengalami perkembangan.  

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, sehingga tidak 

heran makanan menjadi topik yang tidak pernah bosan untuk diperbincangkan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil survei word of mouth 2012 yang dilakukan oleh 

majalah SWA (Dede suryadi 2012, 47), yang menunjukkan bahwa kategori yang 

paling banyak dibicarakan pada tahun 2012 adalah makanan dan minuman, 

dengan persentase sebesar 69%.  

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional pada tahun 1999, 

diketahui persentase pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan untuk 

makanan adalah sebesar 63%, sedangkan untuk non pangan hanya sebesar 37%. 

Dari data ini, dapat diketahui bahwa pengeluaran terbesar penduduk Indonesia 

dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni makanan (Ujang 

Sumarwan 2004, 39). 

Usaha di bidang makanan termasuk ke dalam usaha di Indonesia yang 

paling banyak diminati. Hal ini salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk 

Indonesia yang cukup besar dan membutuhkan makanan sebagai kebutuhan 

primer mereka. Dewasa ini, bisnis makanan ringan sedang marak dan bertumbuh 
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sebagai mata pencaharian sampingan, maupun utama, terutama di dunia usaha 

kecil dan menengah (OktoMagazine.com) 

Salah satu usaha makanan ringan yang sedang digandrungi tahun 2012 ini, 

antara lain adalah rainbow cake. Demam rainbow cake mulai mewabah di kota-

kota besar Indonesia sekitar bulan April 2012. Munculnya fenomena rainbow 

cake sendiri berawal dari seorang mahasiswi di Amerika Serikat yang ingin 

memberi sebuah kejutan kepada sahabatnya. Sahabatnya sangat menyukai 

rainbow, oleh karena itu mahasiswi ini, berinisiatif untuk membuat kreasi kue 

dengan menghadirkan konsep pelangi. Hasil rainbow cake buatanya, kemudian ia 

pamerkan ke dalam blog pribadinya, lewat pembicaraan media sosial rainbow 

cake kini menjadi tren kuliner di Indonesia (Wartakotalive 2012). 

Menurut Darwin Lim, awalnya peminat rainbow cake hanya-lah remaja 

dan anak muda, tetapi belakangan pengemar rainbow cake tidak hanya sebatas 

remaja dan anak muda, melainkan anak-anak dan orang tua, sehingga banyak 

keluarga yang ingin mencicipi rainbow cake (Pikiran Rakyat 2012). Maraknya 

penggemar rainbow cake, membuat para pengusaha kuliner berpikir untuk 

menyajikan varian lain dari rainbow, seperti rainbow roll, rainbow pudding, dan 

lain sebagainya. 

Semenjak rainbow cake popular di Indonesia, banyak toko yang menjual 

rainbow cake. Penjualan rainbow cake menjadi suatu lahan bisnis baru bagi para 

pemasar, dikarenakan rainbow cake kini tengah naik daun dan digandrungi oleh 

banyak orang, sehingga tidak heran harga rainbow cake sangat kompetitif. Dari 

sekian banyak yang menjual rainbow cake, BiteMe Rainbow Cake bisa dibilang 
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merupakan salah satu yang mempopulerkannya karena BiteMe muncul sebelum 

rainbow cake menjadi begitu popular di Indonesia.  

Disamping itu, di saat toko-toko kue atau usaha rumahan, menjual 

rainbow cake hanya sebagai tambahan dari salah satu jenis kue mereka, atau 

menjadikannya hanya sebagai usaha selingan karena sedang tren, BiteMe Rainbow 

Cake merupakan usaha kecil menengah yang benar-benar fokus terhadap rainbow, 

tidak hanya menjadikan rainbow cake sebagai usaha selingan karena sedang 

menjadi tren saat ini.  

I.2. Identifikasi Masalah 

Tanpa disadari perkembangan teknologi yang disebut internet, telah 

mengubah pola hidup masyarakat, seperti dalam interaksi bisnis, ekonomi, sosial, 

dan budaya. Pada tahun 1994, untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-

retail muncul di internet. Pada riset yang bertajuk Global Online Shopping Report 

yang dilakukan oleh Nielsen, menunjukkan bahwa sebanyak 40% dari calon 

pembeli online di Indonesia berencana untuk menyisihkan kurang dari 5% 

anggaran belanja mereka untuk berbelanja secara online. Sisanya, 36% berencana 

menyisihkan 6%-10% dari anggaran belanja mereka, dan 18% berniat 

menyisihkan 11%-25% (Viva News 2010). Sementara itu, hasil survei dari Global 

IpSos Advisor 2012, diketahui bahwa empat dari sepuluh pengguna internet di 

Indonesia mengaku suka berbelanja secara online, yakni sebesar 44% (Viva News 

2012). 

Ditengah boomingnya rainbow cake, seperti yang dilansir dalam tabloid 

peluang usaha, edisi 21. Th VII. 13-26 juli 2012, menjelaskan mengenai 
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keuntungan yang bisa di dapat melalui penjualan rainbow, di mana penjualanya 

bisa mendatangkan untung sebesar 50%. Hal demikian juga dibahas dalam artikel 

dari inovasi portal berita, inilah.com, yang mengatakan permintaan rainbow cake 

terkadang tidak masuk akal, bahkan penjualan rainbow cake ini, bisa mencapai 

tiga kali lipat kue biasa (Inilah.com 2012). 

Sebenarnya Rainbow cake tidak begitu berbeda dengan jenis cake lainnya, 

perbedaan rainbow cake dengan cake pada umumnya hanyalah terletak pada 

warna rainbow cake yang menarik perhatian. Ahli pastry Yongki Gunawan (Ririn 

Agustia 2012, A 15) menyebutkan, daya tarik rainbow cake memang terletak pada 

warnanya yang berlapis-lapis, sehingga membuat orang penasaran. 

Menurut pakar kuliner, Fatmah Bahalwan (Mia & Fidel 2012, 31) untuk 

memasarkan kue bisa dilakukan dengan berbagai media, seperti menawarkan ke 

saudara, rekan kerja, dan lainnya. Demikian seterusnya sehingga banyak orang 

yang mengetahui usaha kue yang dimiliki. Tentunya jika ingin menghemat tenaga, 

biaya, waktu, dan ingin lebih cepat orang mengetahui usaha kita, kita dapat 

menggunakan media lain yang popular saat ini, seperti blog dan jejaring sosial.  

Dewasa ini, tidak sedikit pembisnis yang memanfaatkan media sosial 

sebagai alat promosi mereka, baik usaha yang memang hanya ada secara online, 

maupun offline. Maraknya penggunaan media sosial, membuat media sosial kini 

tidak bisa diabaikan lagi oleh para praktisi pemasaran. Berdasarkan hasil survei 

majalah SWA pada januari 2012, terhadap 200 responden profesional pemasaran, 

menunjukkan sebesar 78,5% responden mengatakan menggunakan atau 
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memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari kegiatan pemasaran (Risvan 

2012, 66). 

Kendati penggunaan media sosial, terlihat sangat menjanjikan sebagai alat 

pemasaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan media 

sosial. Media sosial dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, di satu sisi 

media sosial bisa sangat menguntungkan, di sisi lain media sosial juga bisa 

mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan. Hal ini, mengingat akan 

karakteristik media sosial yang bersifat transparant, dimana bisa terdapat Word 

Of Mouth positif, maupun negatif yang dapat disebarkan oleh semua orang. 

Salah satu contoh yang terjadi adalah fenomena Rainbow Cake sendiri, 

dengan bantuan media sosial rainbow cake dapat dikenal luas dan populer di 

berbagai Negara, termasuk Indonesia, tetapi dengan media sosial pula tersiar 

kabar yang dapat menjatuhkan kepopuleran rainbow cake dengan dikatakannya 

rainbow cake, termasuk rainbow cake yang ada di sejumlah toko terkenal juga 

menggunakan bahan berbahaya. Perbincangan di balik kenakalan pembuatan 

rainbow cake ini-pun menempati posisi pertama sebagai daftar tren twitter pada 4 

Agustus 2012 (Salingsilang 2012). Peristiwa ini tentunya bisa berdampak bagi 

para penjual rainbow cake, termasuk BiteMe Rainbow Cake, yang khusus 

membuat rainbow. 

Selain itu, penggunaan media sosial juga tidak selalu tepat sasaran, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pengaruh terbatas (limited effects) (West 

& Turner 2008, 100), bahwa pengaruh media dibatasi oleh aspek-aspek tertentu 

dari kehidupan personal (tingkat pendidikan, psikologis dan kekayaan), dan sosial 

 



11 
 

anggota khalayaknya. Media sosial juga hanya akan memberikan manfaat, jika 

konsumen yang menjadi follower, fans, atau friend mau meneruskan info yang 

disajikan, kerena jika tidak, promosi atau info tersebut tentunya akan  menjadi sia- 

sia disebabkan timeline yang bergerak dengan cepat. (Taufik Hidayat 2012, 48). 

Di tengah maraknya perkembangan teknologi komunikasi, usaha online 

dan fenomena rainbow cake, semua fenomena ini, tergabung menjadi satu di 

dalam BiteMe Rainbow Cake, yang memasarkan dan menjual rainbow cake secara 

online. Meski ada kontra dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi, 

seperti dijelaskan di atas, usaha Biteme Rainbow Cake memiliki perkembangan 

yang cukup pesat, sebagaimana yang dilansir dari Koran Sindo, 2 September 

2012. Hal ini, dapat dilihat dari jumlah cake yang mampu dijual oleh Biteme 

Rainbow Cake setiap harinya, yakni sebanyak 30-50 cake, yang pada waktu awal 

berdirinya rata-rata hanya menjual 3-5 cake per harinya.  

Selain itu, jika dihitung kotor, omset BiteMe Rainbow Cake saat ini tidak 

kurang dari 200 juta rupiah, dimana modal awal mereka awalnya hanya sekitar 20 

juta (Seputar Indonesia 2012). BiteMe Rainbow Cake, juga telah diliput oleh 

beberapa acara TV, majalah, dan Koran. Beberapa selebriti juga membeli 

Rainbow Cake di BiteMe dan memberikan respon positif. Didasari oleh fenomena 

ini-lah, peneliti tertarik untuk membahas strategi promosi BiteMe Rainbow Cake 

lewat media sosial. 

I.3. Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi promosi BiteMe Rainbow Cake lewat media sosial? 

I.4. Tujuan Penelitian 
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Untuk mengetahui strategi promosi BiteMe Rainbow Cake lewat media 

sosial. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

1) Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk dunia akademis sebagai masukan dalam 

mengembangkan ilmu komunikasi, terutama Integrated Marketing 

Communication (IMC). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan yang berguna untuk penelitian-peneltian 

selanjutnya yang terkait dengan strategi promosi lewat media sosial.  

2) Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi 

BiteMe Rainbow Cake, maupun kegiatan usaha lainnya yang 

mengembangkan usahanya secara online. Hasil penelitian ini, diharapkan 

juga dapat memberi sumbangan pemikiran atau saran untuk BiteMe 

Rainbow Cake dalam meningkatkan kualitas promosi secara online.  

3) Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas 

atau pembaca mengenai pentingnya media sosial sebagai alat promosi di 

era digital ini, dalam melakukan promosi yang lebih efektif dan efisien. 

I.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian berisi uraian singkat mengenai susunan 

penulisan skripsi, di mulai dari bab satu hingga bab enam, dan hal apa saja yang 
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ingin peneliti bahas dalam bab-bab tersebut. Berikut sistematika penulisan dari 

penelitian ini:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini, berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang objek atau benda yang akan diteliti oleh peneliti. 

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian dari peneliti adalah strategi 

promosi BiteMe Rainbow Cake lewat media sosial. Di dalam bab ini, akan 

dibahas mengenai segala informasi tentang BiteMe Rainbow Cake, 

termasuk media sosial yang digunakan BiteMe Rainbow Cake, sebagai 

sarana promosi. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini, berisi mengenai sejumlah konsep, teori, dan model yang 

digunakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian dan pembahasan, yang 

berkaitan dengan permasalah yang telah dirumuskan pada bab satu.  

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian, 

pendekatan yang digunakan selama penelitian, dan analisis data didalam 

penelitian ini. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

serta fakta-fakta yang telah di dapatkan selama penelitian, yaitu berupa 

hasil pengumpulan data dari permasalahan yang dibahas, dan analisis 

pembahasan secara mendalam mengenai objek penelitian. Didalam bab 

ini,  juga akan di teliti hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.  

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini, berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan dan saran terhadap hasil penelitian, guna menjadi bahan 

masukkan, untuk perbaikan atau koreksi bagi BiteMe Rainbow Cake, 

maupun sebagai peningkatan kualitas. Saran juga diberikan sebagai bentuk 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan 

dengan promosi lewat media sosial.  

 

 

 




