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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat membawa beberapa 

fenomena yang tidak dapat dilepaskan dengan generasi millennial saat ini, 

terlebih fenomena menarik dalam dunia sosial. Fenomena sosial yang sangat 

menarik adalah mengenai bentuk komunikasi yang terjadi dalam media sosial 

dewasa ini. Komunikasi digital yang tercipta di dalam media sosial 

berkembang dengan sangat cepat,  

Terbukanya ruang publik bagi siapa saja merupakan salah satu 

manfaat yang dengan jelas dirasakan oleh para pengguna media sosial dan 

dunia digital. Pembauran peran konsumen dan produsen informasi yang 

semakin memperjelas bahwa dalam konteks dunia digital batasan yang 

ditemukan akan sangat minimum. Komunikasi yang berkembang dengan 

sangat pesat dikarenakan bukan hanya satu pihak saja yang mampu 

memproduksi informasi, namun hampir semua penggunanya dapat menjadi 

produsen maupun konsumen informasi. Maraknya unggahan atau postingan 

informasi yang masuk ke dalam dunia digital membuat pola pemikiran kaum 

millennial yang terpapar hal tersebut secara terus menerus menjadi 

berkembang.  
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Berbicara mengenai gambaran penggunaan media sosial dikalangan 

kaum millennial, penggunaan media sosial yang awalnya ditunjukan untuk 

mempererat hubungan sosial dan mempermudah komunikasi, kemudian 

mengalami sedikit demi sedikit pergeseran fungsinya. Perlahan media sosial 

telah menjadi salah satu sarana dimana kaum millennial membangun gambar 

mengenai diri mereka. Beberapa diantara penggunanya mulai kehilangan 

esensi dan fungsi awal penggunaan media sosial itu sendiri, hal inilah yang 

perlahan membawa media sosial mengalami perubahan fungsi dan peranan.  

Membangun gambar diri dalam media sosial tidak terhindarkan dari 

pandangan kaum milenial mengenai kelas sosial.  Pandangan akan sebuah arti 

kelas sosial telah berkembang dengan luas. Kelas sosial telah berkembang 

menjadi salah satu kebutuhan aktualisasi diri. Seringkali kita lebih akrab 

dengan istilah pamor, gengsi, dan eksistensi. Ketiga hal ini kerap 

menggambarkan dengan cukup baik mengenai pandangan akan kelas sosial 

kalangan millennial di media sosial. Perkembangan kelas sosial masyarakat 

saat ini semakin luas, berbagai individu seakan-akan berlomba untuk dapat 

menampilkan dirinya menjadi kelas yang lebih baik dibandingkan dengan 

individu yang lain. Hal ini kembali didorong oleh keinginan akan 

eksistensinya diketahui.  

Terlebih dalam media sosial instagram, seringkali foto dengan merek 

tertentu akan lebih banyak disukai atau mendapatkan “like” lebih banyak 

dibanding dengan foto merek barang yang tidak terkenal. Pola pikir seperti ini 
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telah menjadi sangat umum terjadi di masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat ibu kota Jakarta. Tidak dipungkiri bahwa pembagian kelas sosial 

yang semacam ini telah menyentuh hampir seluruh elemen masyarakat 

pengguna media sosial, tidak terbatas jenis kelamin, maupun usia.  

Kelas sosial yang dimaksudkan disini adalah perbedaan stratifikasi 

antar individu yang kemudian membuat kelompok-kelompok atas dasar 

kesamaan berdasarkan stratifikasi tersebut. Umumnya yang terjadi dalam 

masyarakat pembagian Stratifikasi sosial ini juga dipengaruhi oleh tingkatan 

ekonomi, pilihan alur politik, maupun kesenangan atau hobi yang pada 

akhirnya mampu menunjukan strata sosial tertentu di kalangan masyarakat. 

Setiap kelas sosial yang ada dalam masyarakat memiliki pola pikir yang 

cenderung berbeda-beda pula, pola pikir inilah yang pada umumnya menjadi 

pembeda antara kelas sosial yang baru dengan kelas sosial yang lain.  

Era digital yang kita alami saat ini telah menyumbangkan begitu 

banyak perubahan. Seperti kemunculan media baru yang kita kenal diawal 

media bersifat konvesional dan sekarang bersifat digital. Salah satu 

perkembangan era digital yang sangat melekat dengan masyarakat dewasa ini 

adalah maraknya penggunaan media sosial.  

Semenjak kemunculan dunia digital, Media sosial secara perlahan 

berkembang dan begitu diminati oleh masyarakat. Media sosial telah 

membawa sebuah gelombang baru bagi masyarakat penggunanya. Berkat 

media sosial, interaksi yang terdapat di dalam masyarakat menjadi 
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berkembang. Media sosial juga telah mempermudah komunikasi tercipta bagi 

individu-individu yang terpisah secara jarak dan waktu.   

Bukanlah suatu hal yang terbilang baru ketika sebuah media sosial 

begitu diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, termaksud juga kalangan 

milenial. Kaum milenial menjadi salah satu kalangan dengan angka 

penggunaan media sosial aktif paling besar dibandingkan dengan kalangan 

usia lainnya. Hal inilah yang membuat kaum millennial menjadi pemeran 

utama dalam penggunaan media sosial saat ini. Panji (2014) dalam artikelnya 

di harian Kompas menyatakan bahwa diprediksi pada tahun 2014 pengguna 

internet di Indonesia yang berasal dari kalangan remaja mencapai 30 juta, ia 

juga mencatat adanya kesenjangan digital yang kuat antara anak remaja yang 

tinggal di pekotaan dan di pedesaan.  

Kalangan millennial dianggap merupakan kalangan yang paling 

mudah menyerap digitalisasi dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar 

mereka. Sifat mereka yang didukung oleh fakta bahwa mereka dilahirkan pada 

era perkembangan digital membuat pola pikir kalangan millennial bersifat 

lebih terbuka, sehingga kalangan millennial pula yang akan paling cepat 

menangkap perubahan serta pergerakan media sosial dan mengadaptasinya 

kedalam kehidupan mereka. 

Pemikiran pemikiran serta ideologi-ideologi baru yang berkembang 

dikalangan masyarakat kini bergerak dengan sangat bebas dan mungkin juga 

merupakan sebuah pembiasaan yang ditanamkan oleh kelompok tertentu. 
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Kelompok tertentu ini tentulah memiliki dominasi yang besar. Terlepas dari 

dimana posisi kelas sosial kita berada, pemaparan ini jelas telah berhasil 

menembus hampir keseluruh lapisan masyarakat. Dalam fenomena ini dapat 

terlihat bahwa perkembangan makna keuasaan dan dominasi tidak lagi hanya 

berada pada titik-titik politik dan pemerintahan saja, kekuasaan juga tidak lagi 

semata-mata hanya membicara mengenai pemerintahan dan kemutlakan 

sebuah dominasi tetapi juga telah membawa bagian sosial budaya maupun 

ekonomi di dalamnya, sehingga mampu mempengaruhi kelas sosial dan 

sampai pada dunia digital. 

 Selain tampilan kelas sosial yang digambarkan melalui media sosial 

menjadi salah satu alasan pergeseran fungsi media sosial, dapat kita lihat 

kembali bahwa pergeseran fungsi ini akan membawa pada suatu fenomena 

yang lebih besar lagi. Akibat pergeseran fungsi dan peran media sosial yang 

merambah pada dunia komunikasi ekonomi dapat kita tangkap Fenomena 

yang lebih besar yakni bentuk eksploitasi tersembunyi terhadap pengguna 

media sosial terutama para millennial yang saat ini lebih dikenal dengan 

sebutan digital labor. Fuchs (2013) mengungkapkan Digital labor berbicara 

mengenai kesukarelaan seseorang pengguna media sosial untuk melakukan 

posting informasi mengenai suatu situasi, merek, tempat, dan sebagainya yang 

kemudian melahirkan sebuah nilai dari yang mereka lakukan ;dengan ataupun 

tanpa mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka kerjakan. 
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Berbicara mengenai media sosial dan kalangan remaja saat ini, dapat 

kita lihat dengan jelas hubungan antara keduanya. Ayun (2015) berpendapat 

bahwa penggunaan media sosial oleh remaja pada saat ini merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dihindari lagi, hampir setiap hari para remaja mengakses 

media sosial yang mereka miliki hanya untuk sekedar melakukan pencarian 

informasi. Pesatnya perkembangan informasi di dalam media sosial pada 

kalangan millennial telah juga disadari oleh salah satu perusahaan kopi besar 

dunia “Starbucks”, fenomena akan bergesernya fungsi media sosial yang ada 

dikalangan masyarakat terutama remaja telah membawa fokus unik tersendiri 

bagi dunia bisnis pemasaran saat ini. Hal inilah yang telah disadari oleh merek 

kopi ”Starbucks”. 

Penggunaan istilah digital labor seakan akan telah menjadi sebuah hal 

yang biasa dikalangan pelaku bisnis sekelas starbucks, loyalitas yang 

diberikan oleh para konsumen millennial ini kemudian berkembang menjadi 

ajang pemasaran gratis dalam media sosial. Digital labor dideskripsikan 

sebagai bentuk eksploitasi yang terjadi pada pengguna media sosial tidak 

dibayar namun menghasilkan nilai dari apa yang mereka lakukan dalam media 

sosial (Fuchs & Sevignani, 2013). Pertanyaannya adalah apakah para 

konsumen loyal ini yang sebagian besar berasal dari kalangan millennial ini 

menyadari kondisi “eksploitasi” tersebut?  

Meilhat secara sejarahnya, merek “Starbucks” pertama sendiri berdiri 

pada awal tahun 1971 di Amerika tepatnya di kota Seattle, dari sebuah kedai 
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kopi kemudian mereka melakukan ekspansi dan meluas ke berbagai Negara 

diluar Amerika yakni di Negara Jepang dan Singapura. Merek kopi ini juga 

memasuki pasar Asia pada tahun 1996  yang diawali oleh Jepang juga 

Singapura dan berkembang dengan sangat luar biasa, tahun 97 Starbucks 

memasuki pasar Philipines disusul dengan Malaysia, China, Taiwan, Thailand, 

dan Korea Selatan. Pada awal tahun 2002, tepatnya pada tanggal 17 May 2002 

“Starbucks” memasuki bisnis Indonesia dan membuka gerai pertamanya di 

salah satu Mall besar di Indonesia. Perkembangannnya-pun sangat pesat, 

tercatat sampai pada April 2013, gerai “Starbucks Indonesia” telah mencapai 

147 gerai di 12 kota besar di Indonesia. 

 Howard Schultz pada awal tahun 2012 mengungkapkan bahwa semua 

gerakan digital yang telah mereka lakukan merupakan sebuah awal untuk 

melihat apakah inisiatif penggunaan media sosial bagi pembangunan 

mereking Starbucks benar-benar bekerja bagi merek kopi Starbucks (Welch & 

Buvat,2013). Merek kopi Amerika ini pada awal tahun 2008 mulai merambah 

dunia digital dengan membuka website pertama mereka yang diberi nama 

“My Starbucks Idea”. Fungsi dari web ini adalah sebagai media timbale balik 

dengan konsumen Starbucks, seperti yang dikemukakan oleh Welch & Buvat 

(2013): 

Website ini di desain untuk mengumpulkan sugesti dan timbal balik 

dari para konsumen “Starbucks”. Tidak berhenti pada website, pada 

tahun 2009 “Starbucks” mulai merambah aplikasi ponsel untuk 



8 
 

Universitas Pelita Harapan 

 

menjangkau pelanggannya dan berkembang dengan memasuki 

media sosial. 

Grace (2017) mengungkapkan data statistik pada april 2017, bahwa 

sejumlah 13,7 juta pengguna instagram mengikuti akun asli Starbucks, dan 

sejumlah 11,9 juta pengguna twitter juga melakukan hal yang sama pada akun 

asli Starbucks di twitter. Melalui hal ini dapat kita lihat bahwa Merek kopi 

Amerika ini paham benar bagaimana media sosial dapat menjadi salah satu 

alat mereka dalam memperkuat posisi merek mereka dibandingkan dengan 

posisi Merek kopi lainnya. Starbucks perlahan menjadi merek yang 

mengatakan dirinya tak hanya menyediakan kopi dan teh dengan suasana 

tradisional, tetapi juga menyediakan komunikasi dan hubungan sosial yang 

kemudian diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para penikmat dan 

pencintanya. 

 Menurut Dr. Jackie Freidenberg “Starbucks” telah mengubah cara 

dunia dalam menikmati kopi, perusahaan ini juga telah berhasil medobrak 

pintu bisnis, pemasaran, bahkan budaya popular yang biasa (Michelli, 2006). 

Starbucks perlahan menjadi merek yang dikenal dengan keramahannya. 

Kekuatan dari merek ini semakin kuat, merek Starbucks menghadirkan sebuah 

kemampuan baik dalam bisnis, maupun dalam komunikasi merek terhadap 

penikmatnya.  

Kemampuan starbucks merepresentasikan identitas mereka menjadi 

merek yang wajib untuk dinikmati semua individu dengan gengsi tersendiri, 
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sampai pada gerak aktif yang mereka lakukan di media sosial terhadap 

pembangunan dan pertumbuhan merek ini dibandingkan dengan merek kopi 

serupa lainnya. Starbucks sepertinya mampu menghadirkan suatu pandangan 

akan kelas sosial tersendiri bagi para penikmatnya, dimana minum kopi tidak 

hanya sekedar mengenai kopi tradisional tetapi kehadiran nuansa baru dari 

cita rasa tradisional yang dikemas dengan sangat menarik Hal ini membuat 

Merek “Starbucks” menjadi sebuah merek yang terkemuka dan disukai oleh 

banyak orang.  

Kemampuan yang dimiliki oleh “Starbucks” ternyata sangatlah 

menarik. Fenomena yang terkandung di dalamnya juga sangatlah 

mengundang tanya yang sangat besar. Lokasi store yang awalnya didirikan di 

pusat-pusat perbelanjaan seperti mall-mall besar mulai merambah pada 

tempat-tempat lainnya, seperti rest area, gedung perkantoran, apartement, 

gedung café tersendiri, hingga pada kampus-kampus yang sejatinya dihuni 

oleh anak-anak yang belum memiliki mata percahariannya sendiri. Perluasan 

lokasi serta ekspansi lokasi yang seringkali dilakukan pada akhirnya menjadi 

sebuah gambaran kecil, bagaimana merek ini berkembang.  

Hassan (2004 : 44) mengungkapkan jika kita melihat media sebagai 

sarana sebuah komunikasi bisnis, kita harus menyadari bahwa media sendiri 

merupakan bagian dari industri bisnis yang besar dan mengikuti peran dari 

sebuah kapitalisme. Menyoroti loyalitas terhadap suatu merek yang timbul di 

kalangan milenial seperti yang terlihat pada media sosial instagram 
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mengungkapkan betapa besar pengaruh yang dapat dibawa sebuah industri 

bisnis dalam media sosial mampu menanamkan sebuah pola perilaku sosial 

tersendiri. Loyalitas ini dapat kita perhatikan dengan munculnya istilah digital 

labor.  

Digital labor menjadi sangat nyata fenomenanya, kaum millennial 

yang merupakan konsumen Starbucks secara sukarela melakukan bentuk 

kegiatan meunggah yang menghasilkan nilai pasar bagi pemilik usaha. 

Kesukarelaan ini dapat dilihat dari bagaimana kaum milenial membeli produk 

tersebut sendiri, kemudian tanpa diminta, konsumen melakukan unggahan 

akan produk tersebut di media sosial pribadi mereka.  

 Instagram merupakan bagian dalam media sosial. Instagram 

merupakan sebuah aplikasi berbagi foto atau gambar. Instagram sendiri 

dirancang oleh Kevin Systrom dan Mike Kringer. Media ini rilis pertama kali 

pada 6 oktober tahun 2010 tepatnya 6 tahun yang lalu. Pada tanggal 9 april 

2012, diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil alih instagram dengan 

nilai jual 1 milliar dollar. Instagram menjadi media sosial yang mampu 

menjadi viral di masyarakat ini kemudian mengganti ikon lamanya tepat pada 

tanggal 11 mei tahun 2016. Mengusung tema kamera sederhana berwarna 

pelangi dianggap akan semakin mampu membagikan warna kehidupan para 

penggunanya.  

Berdasarkan dari data yang diungkapkan oleh CNN Indonesia, 

pengguna instagram di Indonesia telah mencapai 22 juta pengguna pada tahun 
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2016. BBC juga mengungkapkan pengguna instagram diseluruh dunia telah 

menembus angka 500 juta pada tahun 2016. Pemilihan media sosial instagram, 

dikarnakan dalam perihal pengguna yang semakin meningkat dari waktu ke 

waktu. Instagram juga menawarkan sebuah fitur khusus yang berfokus pada 

penampilan visual, dimana peneliti menyadari bahwa pengguna media sosial 

yang kebanyakan adalah millennial lebih suka melihat sesuatu yang visual dan 

ringkas dibandingkan dengan membaca banyak tulisan. 

Media sosial dan komunikasi bisnis menjadi hal yang tidak 

terpisahkan saat ini, merek Starbucks perlahan mengambil tindakan dari 

fenomena ini. Seperti diungkapkan oleh Andri (Bisnis Indonesia, 11 Januari 

2017) bahwa kegiatan kumpul bersama sembari membagikan foto dan momen 

kebersamaan di media sosial, adalah salah satu tren yang menjangkit generasi 

millennial masa kini. Fenomena ini didukung dengan adanya anggapan bahwa 

kegiatan seseorang di media sosial sendiri mampu mengalahkan intensitas 

interaksi mereka antara satu pribadi dengan pribadi lain.  

Media sosial yang terus menjangkit menjadi hal yang sangat 

mecengangkan. Media sosial kemudian menjadi pintu bagi starbucks untuk 

menanamkan kekuatannya dan memperluas jangkauannya dalam menarik 

konsumen. Seperti yang diungkapkan oleh Farfan (2013):  

website yang didirikan oleh perusahaan ini berhasil meningkatkan 

loyalitas konsumen, keuntungan, serta inovasi karyawan yang pada 
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faktanya ketiga kategori ini tidak dapat dilepaskan dari perhatian 

perusahaan perusahaan makanan cepat saji di US.  

 Masyarakat dewasa pada umumnya akan memilih dengan seksama 

akan apa yang mereka konsumsi, seringkali melihat pada fungsi produknya 

dibandingkan dengan ketenaran mereknya. Namun, semenjak adanya media 

sosial hal ini berubah drastis, penggunaan produk yang tenar di media sosial 

atau datang ke tempat yang banyak diminati di media sosial menjadi sebuah 

jenis keharusan baru. Pada faktanya, secara perlahan komoditi atau produk 

yang dihasilkan cenderung mengalami degradasi nilai substansialnya. 

Pengkonsumsian produk tidak lagi didasarkan pada fungsi produk semata, 

tetapi juga berkembang pada keuntungan sosial yang ingin dihasilkan melalui 

media sosial. Fakta sosial demikian digunakan dengan sangat baik oleh para 

pelaku bisnis, seperti di lansir di majalah “Forbes” bahwa mereka percaya 

semua pelaku bisnis saat ini sudah sangat sadar akan fenomena ini, namun 

seringkali bingung bagaimana cara memanfaatkan digital labor tersebut.  

Pada penelitian ini akan berfokus pada kalangan remaja atau 

“millennial”. Millennial yang dimaksud disini adalah sebuah gaya hidup 

untuk generasi anak muda yang lahir dalam rentan waktu 1980-an sampai 

pada tahun 2000 (Rumah Millennials, 2017). Mereka adalah orang-orang 

yang kini berada dalam masa usia produktif dan menjadi subjek pasar yang 

hangat. Millennial sesungguhnya merupakan gaya hidup dimana 

komsumtifitas yang dilakukan adalah berdasarkan informasi yang diperoleh 



13 
 

Universitas Pelita Harapan 

 

dari internet. Millennial umunya mampu menampilkan identitas diri serta 

lingkungan mereka melalui media sosial. Sehingga umumnya millennial akan 

lebih bergantung pada ponsel atau telepon genggam mereka dibandingkan 

media informasi lainnya yang bersifat konfensional seperti televisi atau radio. 

Kaum remaja inilah yang akan sangat dekat dengan penggunaan media 

sosial, kalangan ini kemudian dipandang mampu mengambarkan sebuah 

fenomena yang dapat memperlihatkan bagaimana sebuah Merek kopi 

Amerika mendapat tempat yang begitu khusus pada kaum remaja saat ini. Di 

kalangan Milenial produk tersebut tidak lagi menjadi sebuah hal yang terlihat 

mewah, tetapi beranjak menjadi sebuah kebutuhan untuk menunjukan 

eksistensi tertentu dalam pergaulan maupun di media sosial khususnya 

instagram. 

 

1.2.IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH 

Fenomena yang kemudian menarik bagi penulis mengenai merek ini 

adalah bagaimana latar belakang dan pemakanan unggahan produk merek 

“Starbucks” yang dilakukan oleh informant kedalam media sosial instagram 

mampu memciptakan istilah Digital labor. Berbagai alasan dan latar belakang 

serta makna khusus tentunya telah dimiliki oleh masing-masing individu yang 

mengunggah merek ini ke media sosial miliknya, meskipun unggahan tersebut 

hanya dilakukan sekali, maupun dilakukan berulang kali. 
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Melihat upaya “Starbucks” untuk menampilkan diri mereka se-

Indonesia mungkin dan membuat diri mereka terkesan sangat Indonesia 

dengan berbagai produk maupun slogan yang digunakan menjadi salah satu 

usaha Starbuks dalam memikat hati para konsumennya. Pada kenyataannya 

merek kopi ini jelas tidak Indonesia, tetapi untuk dapat diterima di Indonesia 

mereka membuat Merek ini seolah-olah Indonesia. Terlepas dari kopi yang 

digunakan adalah jenis kopi Sumatra milik Indonesia, berapa banyak 

penikmat kopi starbucks indonesia yang bahkan memperdulikan hal tersebut. 

Seringkali kopi Sumatra yang di seduh dengan cara tradisional tidak memiliki 

daya tarik sebesar kopi Sumatra yang disajikan di sebuah gelas berlogo 

“Starbucks”. Fenomena ini tentunya mengundang Tanya bagi penulis, 

bagaimana anak anak remaja yang bahkan minim pengetahuannya mengenai 

rasa kopi dapat dengan bangga meminum kopi dalam gelas berlogo 

“Starbucks”. 

 Fenomena lain yang tertangkap oleh kacamata penulis adalah 

mengenai penggunaan media sosial yang dalam kali ini adalah Instagram oleh 

kalangan millennial juga oleh merek “Starbucks” itu sendiri. Media sosial 

mulai dipakai oleh kalangan milenial untuk menunjukkan dan 

merepresentasikan diri mereka sendiri serta dapat dikatakan menjadi media 

yang mampu menunjukan kelas sosial dari pada penggunanya. Banyak kaum 

milenial yang berlomba-lomba membangun gambar diri mereka agar terlihat 

baik ditengah penggunaan media sosial. Mereka terlebih mengejar eksistensi 
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sosial dibandingkan dengan memikirkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

dapat membangun image tersebut. Berbagai foto yang menunjukan minuman 

berlogo “hijau” tersebut beramai-ramai di unggah kedalam media sosial 

instagram oleh para remaja. Hal yang sangat unik untuk diketahui, apa yang 

membuat starbucks mampu membentuk pola pikir demikian di kalangan 

penikmatnya? 

 Kolaborasi antara “Starbucks” dan media sosial menghasilkan banyak 

pelanggan merek ini di seluruh dunia seperti berlomba-lomba menampilkan 

diri mereka bersama kopi “Starbucks” ke dalam media sosial. Beberapa 

diantara mereka bahkan menampilkan hanya produk yang mereka beli seperti 

seakan-akan memasarkan produk tersebut secara cuma-cuma bagi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada akun instagram 

Starbucks Indonesia, setiap harinya paling tidak sedikitnya 20 post yang 

berhubungan dengan starbucks Indonesia setiap jam nya. Post yang 

seluruhnya menampilkan gambar merek starbucks di dalamnya ini sebagian 

besar di post oleh remaja dewasa yang memasuki usia 20 tahun keatas.  

Kesempatan inilah yang dipakai “Starbucks” untuk menjadikan Media 

Sosial instagram sebagai media pemasaran gratis untuk merek mereka. 

Pemasaran cuma-cuma tersebut berhasil menstimulus perilaku konsumtif di 

kalangan kaum milenial. Secara perlahan dan tanpa disadari perilaku 

konsumtif terhadap minuman ini telah menjadi suatu kebiasaan yang 

membentuk budaya baru. Kebiasaan inilah yang menurut penulis dapat 
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menjadi salah satu pembuktian bahwa “Starbucks” memiliki sebuah daya jual 

yang kuat dan mampu mempengaruhi masyarakat di berbagai kalangan.  

Rumusan masalah penelitian: 

1. Bagaimana latar belakang dan pemaknaan unggahan Merek kopi 

“Starbucks” ke dalam media sosial instagram di kalangan kaum 

millennial yang menciptakan digital labor ? 

 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena 

terciptanya digital labor di kalangan kaum Millennial saat ini, dengan melihat 

pada latar belakang dan pemaknaan unggahan produk Starbucks yang mereka 

lakukan kedalam media sosial instagram.  

 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

A. BAGI PENELITIAN SELANJUTNYA 

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian-penelitian serupa lainnya dimana penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu mengungkapkan fenomena serupa dengan sudut pandang lainnya, 

serta diharapkan penelitian ini mampu menjadi gambaran bagi penelitian 

selanjutnya mengenai fenomena serupa lainnya yang terjadi pada tahun-tahun 

kedepan. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan kontribusi bagi 
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kaca mata peneliti selanjutnya sebagai acuan, agar dapat mengupas fenomena 

yang dikaji serupa secara lebih tajam dan jelas. 

B. BAGI DUNIA PENDIDIKAN 

Penelitian ini dihaharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

ilmu pengetahuan dunia Komunikasi, terkait dengan analisa pemanfaatan 

digital labor suatu merek terhadap masyarakat khususnya kalangan remaja 

yang berlokasi di Negara Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

menjadi bahan studi atau pembelajaran dalam pengupasan penelitian 

pendekatan kualitatif yang membahas mengenai fenomena komunikasi digital 

di kalangan masyarakat. Peneliti mengharapkan penelitian ini akan mambu 

menjadi kacamata tambahan dalam mempelajari fenomena dalam media sosial 

di tahun-tahun kedepan. 

C. BAGI MASYARAKAT 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

masyarakat untuk lebih pandai dalam menilai suatu informasi dalam dunia 

media sosial, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan fenomena yang 

sedang booming saat itu dengan mudahnya. Peneliti juga berharap melalui 

penelitian ini akan membantu masyarakat lebih pandai lagi dalam menjadi 

produsen dan konsumen informasi pada media sosial. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat dalam melihat besarnya 
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pengaruh  sebuah Digital Labor dalam hal komunikasi dan sosial, sehingga 

masyarakat dapat lebih selektif dalam melakukan posting akan sebuah merek 

dalam media sosial milik mereka pribadi. 

D. BAGI PRAKTISI 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan akan 

besarnya kemampuan informasi yang diposting di media sosial mengenai 

sebuah merek yang media sosial terutama instagram yang sekalipun dilakukan 

dengan sukarela oleh pemilik media sosial. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat membongkar proses penggunaan media sosial oleh kalangan millennial 

mengenai Merek Starbucks, serta mampu memberikan gambaran kondisi 

kaum millennial atau remaja dan respon mereka terhadap ketenaran sebuah 

merek dalam media sosial instagram. Selain itu, peneliti mengharapkan 

melalui penelitian ini perekmbangan digital marketing oleh para pengguna 

media sosial dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang sehat 

dimana baik pengguna umum maupun pengusaha sama sama memahami 

bobot nilai dari informasi yang dihasilkan dan di konsumsi. 

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang pada masing-masing bab 

merupakan bagian sistermatis yang tersusun menjadi sebuah penelitian, 

berikut adalah susunannya: 
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Bab 1 terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan 

rumusan masalah, batasan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2 terdiri dari subjek dan Objek yang diteliti dalam penelitian, pada 

Bab ini akan dijelaskan mengenai subjek dan objek dari fenomena Digital 

Labor dalam instagram mengenai Starbucks oleh kaum Millennial. 

Bab 3 berisi kajian pustaka dan juga rerangka penelitian, meliputi 

teori-teori yang relevan dipergunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang 

relevan diambil dari berbagai sumber seperti buku, buku elektronik, jurnal 

ilmiah, artikel, penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lainnya yang 

dianggap kredibel dan berkaitan dengan penelitian ini. 

Bab 4 berisi mengenai metodologi penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan untuk menganalisa fenomena dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan membedah masalah penelitian dengan pendekatan 

kualitatif berdasarkan tradisi fenomenologi. 

Bab 5 merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

diperoleh dari observasi dan interview dengan informant. Dalam bab ini 

dijabarkan analisis data, pembahasan, serta hasil penelitian dengan 

menggunakan konsep pemikiran dan teori sebagai pengarah focus penelitian. 

Bab 6 berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil penelitian yang kemudian dikaikan dengan tujuan penelitian. 

Saran yang terdapat dalam bab ini berisikan masukan penulis terhadap hasil 
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penelitian yang telah didapatkan dari penelitian ini, dan juga saran yang 

dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya yang 

akan mengangkat topik yang berkaitan dengan penelitian ini. 




