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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, pertumbuhan berbagai macam media

sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya teknologi komunikasi yang

bermacam-macam dan juga munculnya media-media baru. Akibatnya setiap orang

di berbagai belahan negara tertentu mampu mengakses bermacam-macam

informasi dari belahan daerah, kota maupun negara lainnya dengan menggunakan

teknologi komunikasi maupun media baru tersebut. Selain itu setiap orang di

belahan negara tertentu juga mampu mengakses produk dari belahan negara lain

tanpa adanya halangan. Dalam buku Understanding Media: The Extension of Man

(2003), McLuhan berpendapat bahwa perkembangan komunikasi dan teknologi

yang semakin tinggi membuat sistem masyarakat dan dunia seperti layaknya desa

yang sangat besar atau populer disebut global village. Fenomena ini membuat

batas-batas antar negara secara geografis sudah hampir tidak ada lagi.

Batas-batas geografis yang mulai luntur, membuat segala informasi bisa

diakses dalam hitungan detik lewat tampilnya media-media baru. Hal tersebut

berdampak pada segala sesuatunya menjadi terdigitalisasi. Deegan & Tanner

(2002) berpendapat bahwa digitalisasi merupakan proses konversi dari segala

bentuk fisik atau analog ke dalam bentuk digital. Segala sesuatu dalam setiap

aspek kehidupan dikonsumsi dan juga diproduksi secara digital. Tidak hanya
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dalam lingkup personal, di lingkup organisasi pun demikian adanya. Digitalisasi

menjadi hal yang tidak dapat terelakkan. Konsep digital yang tidak mengenal

ruang dan waktu, menjadikan individu baik personal maupun organisasi

menggunakan segala sesuatu dalam bentuk digital karena segala kemudahan yang

didapat. Era digital sudah sangat berkembang sedemikian rupa dengan segala

pemanfaatan dalam setiap aspek kehidupan.

Pemanfaatan era digital seperti yang telah disebutkan juga terinterpretasi

dalam interaksi-interaksi di media baru maupun media sosial secara khusus.

Banyak individu-indvidu baik secara personal maupun organisasi menjadi

penggiat media sosial dan melakukan interaksi di dalam media sosial tersebut.

Salah satu organisasi yang marak menggunakan media sosial adalah organisasi

para pelaku usaha. Pada zaman sekarang ini perkembangan usaha khususnya

usaha di bidang food & beverages sedang meningkat. Banyak restoran, warung-

warung atau kedai makanan maupun minuman yang bermunculan dalam skala

kecil maupun besar khususnya di daerah Jakarta dan wilayah Indonesia secara

keseluruhan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, beberapa contoh

restoran, warung atau kedai makanan atau minuman yang menjamur pada tahun

2017-2018 ini adalah Warunk Upnormal Indomie Kekinian, Nasi Goreng Mafia,

Bakso Boedjangan, Dum Dum Thai Drinks dan juga Filosofi Kopi. Berdasarkan

data yang diperoleh dari situs wesbite resmi Cita Rasa Prima (CRP Partnership

Opportunity, 2018) sebagai kepala grup Warunk Upnormal, Nasi Goreng Mafia

dan Bakso Boedjangan, pada tahun 2018 ini, gerai Cita Rasa Prima telah hadir

dalam jumlah tujuh puluh empat buah yang terbagi dalam empat brand. Selain itu
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masih ada Dum Dum Thai Drinks dan Filosofi Kopi. Berdasarkan oberservasi

pada media sosial Instagram resmi Dum Dum Thai Drinks, jumlah gerai Dum

Dum tersebar di 32 kota di Indonesia. Sementara Filosofi Kopi, setelah membuat

cabang di Jakarta, kedai kopi Filosofi Kopi melebarkan sayapnya dengan

membuka cabang yang besar di Yogyakarta. Data sepanjang tahun 2016,

pertumbuhan usaha industri makanan dan minuman bahkan cenderung stabil

(Tribun Bisnis, 2016). Semua perusahaan kedai makanan dan minuman ini pada

dasarnya memiliki ciri khasnya masing-masing mulai dari varian jenis makanan

atau minuman yang ditawarkan, keunikan tempat usahanya sampai dengan cara

mereka mempromosikan diri mereka, yang mereka tampilkan di masyarakat

khususnya di media sosial yang sangat terkenal saat ini yaitu media sosial

Instagram.

Salah satu pelaku usaha di bidang makanan atau minuman yang juga

menggunakan media sosial Instagram adalah Kedai Kopi Suaka. Kedai Kopi

Suaka, untuk selanjutnya akan disebut Kedai Kopi Suaka merupakan sebuah kedai

kopi yang didirikan di bulan oktober tahun 2017 berlokasi di daerah Bumi

Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Kedai Kopi Suaka didirikan oleh dua

orang yang bernama Aloysius Gonzaga Ilham Sidharta Martopranoto dan Hendri

Siman Santosa. Kedai kopi ini memiliki beberapa keunikan yang tidak ada di

kedai-kedai kopi lain yang ada di Jakarta maupun daerah Tangerang. Keunikan

tersebut adalah kedai kopi ini didirikan di sebuah rumah dan memiliki

perpustakaan mini di dalamnya, sehingga orang-orang atau masyarakat yang

datang ke Kedai Kopi Suaka bisa menikmati kopi sambil membaca buku-buku
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yang tersedia. Kedai Kopi Suaka membuat sebuah nilai baru dari keberadaan

kedai kopi yang sebelumnya hanya untuk menikmati kopi dan tempat untuk

berbincang.

Kedai Kopi Suaka bukan merupakan kedai kopi biasa. Kedai kopi ini

mengusung nilai baru yaitu memopulerkan kembali budaya serta minat membaca

khususnya di kalangan masyarakat muda daerah Tangerang atau Bumi Serpong

Damai. Seperti yang diketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia khususnya

masih sangat kurang. Menurut studi Most Littered Nation In The World (Tribun

News, 2017), minat baca di Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara.

Fakta tersebut semakin diperkuat dengan hasil survei antara tahun 2003-2014 oleh

Central Conneticut State University di New Britain di Media Indonesia

(Ferdianto, 2016) yang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-60

dari 61 negara terkait minat baca. Sementara itu menurut data UNESCO seperti

dilansir dari Kompasiana (Yunus, 2017), persentase minat baca di kalangan anak-

anak Indonesia sangat kecil yakni hanya 0,01 persen. Beberapa fakta yang sangat

miris, melihat budaya serta minat baca masyarakat Indonesia begitu kecil.

Ada beberapa penyebab rendahnya minat baca di kalangan masyarakat

Indonesia. Menurut Syarifudin Yunus, pendiri TBM Lentera Pustaka seperti

dilansir dari Kompasiana (Yunus, 2017), salah satu penyebab rendahnya minat

baca di Indonesia adalah tidak adanya akses bagi anak-anak untuk membaca buku

dengan layak dan memadai, contohnya seperti akses perpustakaan. Menurut

Novita (Putri, 2010) terdapat beberapa faktor penghambat lain yang menyebabkan

rendahnya minat baca yaitu derasnya arus hiburan melalui media elektronik,
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budaya bangsa Indonesia yang lebih suka bercakap-cakap, kuatnya daya tarik luar

yang bersifat hura-hura seperti jalan-jalan di mall, dan kurangnya kesadaran akan

pentingnya membaca. Selain itu salah satu penyebab menurunnya minat baca

yang lain adalah karena intensitas penggunaan internet yang begitu tinggi.

Masyarakat Indonesia khususnya yang berada di usia muda sudah terbiasa dengan

segala hal yang berbau teknologi dan digital.

Salah satu survei kecil di dalam situs CNN Indonesia (Aprilla, 2015) yang

dilakukan terhadap siswa-siswi SMAN 5 Depok, merepresentasikan 65 %

kebanyakan siswa-siswi memilih internet daripada buku. Dari hasil observasi

sementara, peneliti berpandangan bahwa banyak orang yang sudah tidak

menikmati buku bacaan maupun majalah ataupun sekedar membaca koran di pagi

hari. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda lebih menyukai untuk

mendapatkan informasi secara instan di internet. Hanya dengan sekali menekan

tombol, generasi muda saat ini sudah bisa mengakses seluruh informasi yang ada

tanpa harus membaca secara penuh. Fenomena ini banyak membuat insan-insan

pemerhati budaya ikut prihatin dan membuat banyak kegiatan yang bisa

meningkatkan atau kembali mempopulerkan minat membaca di kalangan

masyarakat Indonesia khususnya di generasi muda.

Di daerah Tangerang, Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Tangerang

(FPPMT) mengakui bahwa minat baca di kalangan masyarakat mulai menurun

akibat menjamurnya smartphone, sehingga dalam hal ini Zul Agung selaku ketua

FPPMT dan rekan-rekan FPPMT yang lain membuat sebuah terobosan berupa

perpustakaan outdoor untuk masyarakat Tangerang (Zuliansyah, 2017). Tidak
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terkecuali dengan Kedai Kopi Suaka, yang mengambil inisiatif untuk

memopulerkan kembali minat membaca di kalangan generasi muda Indonesia,

dalam hal ini di lingkup kecil terlebih dahulu yakni di daerah Tangerang di

kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Kedai Kopi Suaka

menjadikan kedai kopi yang sedang marak pertumbuhannya saat ini menjadi

wadah yang bisa digunakan oleh masyarakat atau generasi muda untuk bisa

membaca, entah itu bacaan umum berupa majalah, koran, tabloid ataupun juga

bacaan dengan tingkat literasi tinggi seperti buku-buku sastra.

Dalam melaksanakan misi kembali memopulerkan kembali budaya

membaca, Kedai Kopi Suaka juga tidak ketinggalan dalam menggunakan

terobosan media sosial saat ini khususnya media sosial Instagram. Kedai Kopi

Suaka tampil dengan media sosial Instagram dengan nama akun @bersuaka.

Dalam media sosial Instagram yang ditampilkan Kedai Kopi Suaka tentu tidak

luput dari kampanye membaca untuk memopulerkan kembali budaya serta minat

membaca di generasi muda khususnya di daerah Tangerang kawasan Bumi

Serpong Damai. Fenomena yang uniknya adalah bahwa Kedai Kopi Suaka

menggunakan internet dalam hal ini media sosial Instagram, untuk memopulerkan

minat baca. Padahal fakta berbicara bahwa teknologi internet justru yang

mengurangi minat baca di kalangan muda. Fenomena unik yang mengantar

peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut, bagaimana Kedai Kopi Suaka dapat

kembali memopulerkan budaya dan minat baca melalui internet khususnya dalam

hal ini media sosial Instagram.
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I.2. Identifikasi Masalah

Hadirnya Kedai Kopi Suaka di daerah Tangerang kawasan Bumi Serpong

Damai (BSD) menjadi satu wadah baru bagi masyarakat Serpong khususnya para

generasi muda untuk kembali tertarik akan minat serta budaya baca. Dalam

upayanya, menarik kembali serta mempopulerkan minat baca yang ada di generasi

muda daerah Bumi Serpong Damai, Kedai Kopi Suaka juga tidak ketinggalan

menggunakan media sosial Instagram sebagai salah satu media

mengkampanyekan budaya dan minat baca di kalangan muda. Instagram Kedai

Kopi Suaka yang bernama akun @bersuaka mulai aktif sekitar bulan Oktober

2017.

Serangkaian kegiatan dilakukan di akun Instagram @bersuaka dalam

mengkampanyekan budaya dan minat baca di kalangan muda-mudi Bumi Serpong

Damai. Dari mulai berbagai macam foto yang dibagikan, lalu karya-karya sastra

yang ditampilkan bahkan sampai serangkaian program yang berkaitan dengan

kegiatan baca-membaca. Namun hal menarik lainnya yang perlu ditelisik secara

lebih detail adalah aktivitas Instagram @bersuaka yang seringkali menimbulkan

interaksi dari pada pengikut Instagram Kedai Kopi Suaka. Selain konten yang

selalu dibuat unik dan tidak biasa, di setiap foto, musik atau video yang dibagikan

selalu mengundang para pengikut akun @bersuaka untuk berinteraksi dan

menyebarkan konten-konten tersebut ke akun orang lain.

Dalam hal ini ada satu implementasi yang diterapkan oleh akun

@bersuaka bersama para pengikutnya yaitu sistem E-Word Of Mouth (E-WOM).

Kedai Kopi Suaka tidak hanya melakukan promosi ataupun kampanye biasa
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dalam penggunaan media sosial, namun melakukan sesuatu yang berbeda dengan

menerapkan sistem Word Of Mouth dalam bentuk digital. Seperti yang telah

dikemukakan sebelumnya bahwa segala sesuatunya pada zaman sekarang ini telah

berubah menjadi digital, tidak terkecuali salah satu elemen komunikasi yakni

Word Of Mouth. Menurut Charo et al (2015) Electronic-Word Of Mouth (E-

WOM) adalah bentuk pertukaran informasi dan pengetahuan secara online pada

media sosial. Selain itu Electronic-Word Of Mouth (E-WOM) bisa dipahami

sebagai acuan terhadap pernyataan negatif dan pernyataan positif yang

disampaikan oleh para pelanggan yang potensial, pelanggan sebenarnya dan juga

mantan pelanggan tentang suatu perusahaan atau produk yang tersedia bagi

banyak orang atau lembaga melalui internet (T., Hennig-Thurau, K.P.,Gwinner,

G. Walsh, and D.D. Gremler., 2004).

Dalam konteks definisi tersebut, ada pertukaran informasi serta

pengetahuan baik dari akun Instagram @bersuaka dengan para pengikut akun

Instagramnya serta terdapat pertukaran informasi serta pengetahuan juga yang

dilakukan antar sesama pengikut akun Instagram @bersuaka baik yang bersifat

posistif maupun negatif. Hal yang menarik adalah informasi serta pengetahuan ini

tidak terlalu spesifik memasarkan kedai kopi tersebut, melainkan lebih banyak

bicara mengenai kegiatan-kegiatan ataupun sesuatu hal yang menunjang budaya

serta minat membaca. Peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengeksplorasi

lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses rangkaian E-Word Of Mouth (E-WOM)

di akun media sosial Instagram Kedai Kopi Suaka @bersuaka beserta para

followersnya dalam memopulerkan kembali budaya dan minat baca
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I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana rangkaian E-WOM di

akun Instagram Kedai Kopi Suaka @bersuaka Beserta Para Followersnya

berjalan dalam Memopulerkan Budaya dan Minat Membaca?

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penilitian ini

adalah untuk mengetahui rangkaian E-WOM yang berjalan di akun Instagram

Kedai Kopi Suaka @bersuaka Beserta Para Followersnya dalam

Memopulerkan Budaya dan Minat Membaca

I.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan/atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bidang Akademis:

Penelitian ini dapat bermanfaat di dalam bidang pendidikan

khususnya ilmu komunikasi di bidang studi media untuk

memperdalam pengetahuan akan kajian studi media yaitu media

baru dan media sosial serta proses E-Word Of Mouth (E-WOM)

yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sebuah proses kampanye
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nilai-nilai membaca. Penelitian ini cukup istimewa karena akan

membahas E-Word Of Mouth (E-WOM) sebagai sesuatu hal yang

baru dan bisa digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai budaya dan

minat membaca

2. Bidang Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk

pihak Kedai Kopi Suaka dalam visi dan misinya memopulerkan

kembali budaya serta minat membaca. Selain itu penelitian ini

secara luas dapat menginspirasi para pengusaha makanan dan

minuman untuk menyebarkan potensi nilai-nilai budaya serta minat

membaca.

3. Bidang Sosial:

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat

Indonesia khususnya generasi muda (yang dalam hal ini budaya

dan minat baca di masyarakat Indonesia masih sangat rendah),

sehingga mereka dapat memahami pentingnya budaya dan minat

membaca yang dikampanyekan oleh Kedai Kopi Suaka.

I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisikan tentang susunan penelitian skripsi ini

mulai dari bab I hingga bab VI, serta hal-hal apa saja yang ingin dibahas penulis

pada setiap bab tersebut. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini:
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Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika

penelitian.

Bab II: Objek Penelitian

Bab ini akan berisi tentang objek yang akan diobservasi oleh peneliti.

Objek dari penelitian ini adalah kedai kopi Suaka dan konten media sosial

Instagram Kedai Kopi Suaka yaitu akun Instagram @bersuaka.

Bab III: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan fokus peneltian lalu teori dan konsep yang

terdapat di latar belakang masalah, teori serta konsep ini merupakan dasar dari

penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini juga akan menjelaskan istilah-istilah

yang ada berdasarkan pendapat dari para ahli, sehingga dapat menjawab

pertanyaan mendasar terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendapat dari para

ahli ini dapat membantu pembaca menjadi lebih mengerti tentang apa yang akan

diteliti oleh penulis, serta mengetahui dasar-dasar teori yang digunakan penulis

untuk melakukan penelitian ini.

Bab IV: Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas tentang pendekatan dan metode pengumpulan

data yang akan digunakan dalam penelitian, serta metode yang akan digunakan

dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.
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Bab V: Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil

penelitian tersebut berupa data dan fakta yang diperoleh peneliti selama

melakukan penelitian. Pada bab ini juga akan terdapat pembahasan mengenai

data-data tersebut yang dapat menjawab masalah dari penelitian ini.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan yang diambil mengenai penelitian yang

telah dilakukan. Pada bab ini juga akan membahas tentang keterbatasan dari

penelitian ini, serta masukan dan saran peneliti mengenai hasil penelitian yang

diperoleh.




