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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi 

komunikasi dan trasnportasi yang sangat pesat, menyebabkan perubahan dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan dalam bidang teknologi telah 

melahirkan sebuah komunikasi baru yang disebut sebagai New Media, yaitu 

teknologi komputer yang berbasis internet. Penggunaan media yang sangat mudah 

untuk diakses, membantu seseorang untuk memudahkan kehidupan sehari-hari 

dalam mengakses informasi apapun secara cepat dimana saja dan kapan saja. 

Pengguna internet pun semakin tak terbatas oleh perbedaan usia, letak geografis 

dan juga status ekonomi. Oleh karena itu, pengguna internet pada saat ini semakin 

banyak dan akan terus semakin bertambah. 

Perkembangan internet mendorong masyarakat menginginkan kemudahan 

dalam hal komunikasi antara lain penyampaian ide, mengakses informasi dan 

kemudahan berbagi pengalaman. Hal-hal tersebutlah yang mendorong lahirnya 

media sosial. Media sosial adalah sebuah platform yang menampung semua 

individu untuk saling melakukan interaksi atau bersosialisasi satu sama lain dan 

dilakukan secara online tanpa dibatasi ruang dan juga waktu. Menurut penelitian 

yang dilakukan We Are Social, perusahaan media asal Inggris yang bekerja sama 

dengan Hootsuite, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 23 menit sehari 

untuk mengakses media sosial. Menurut data yang diperoleh dari Kompass tahun 
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2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, dengan pengguna 

aktif media sosial mencapai 130 juta dengan penetrasi 49% (Wahyunanda, 2018). 

Menurut data yang disiarkan oleh Mastel dan APJII 2016, Instagram 

menjadi aplikasi jejaring sosial yang paling banyak digunakan yaitu sebesar 82%, 

melewati pengguna Facebook (66%) dan Path (49%). Sedangkan hasil survei 

JajakPendapat 2016 juga menyebutkan media sosial favorit di kalangan generasi 

milenial adalah Instagram, dengan persentase mencapai lebih dari 70% (Yenny, 

2016). Ukuran baru menyatakan mereka yang terlahir antara tahun 1981 sampai 

1996 adalah generasi milenial. Penelitian ini dilakukan oleh Pew Research Center 

tahun 2018. 

Instagram adalah sebuah media sosial yang difokuskan hanya untuk 

berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, 

mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial lainnya (Frommer Dan, 2010)  

Menurut laporan yang dilakukan oleh Jajak Pendapat 2015, data 

menunjukkan bahwa pengguna yang memanfaatkan media sosial Instagram 

biasanya untuk mengunggah foto aktivitas yang sedang dilakukan sebesar 53.21%, 

mengunggah foto pribadi sebesar 33.02%, dan mengunggah foto makanan sebesar 

7.36% (Sabrina, 2015). Dan kesimpulan dari survey tersebut adalah salah satu 

kegunaan instagram yaitu sebagai media referensi. Media adalah alat atau sarana 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, 

sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam 
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penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara, 2010:123).  

Kemudahan dalam mengakses instagram dimanfaatkan oleh beberapa 

pecinta kuliner sekaligus pecinta fotografi untuk membagikan foto atau video 

semenarik mungkin tentang sajian makanan atau minuman yang berasal dari 

sebuah tempat makanan. Salah satu akun instagram yang menarik dan terkenal saat 

ini adalah akun Instagram @JKTFOODDESTINATION. Akun Instagram 

@JKTFOODDESTINATION dikelola oleh seorang laki-laki bernama Kevin 

dengan akun Instagram bernama @kevinchandra88. Akun Instagram 

@JKTFOODDESTINATION per tanggal 17 September 2018 sudah memiliki 

lebih dari 813.000 pengikut dan telah mengunggah sebanyak 9.005 konten yang 

berkaitan dengan destinasi kuliner. Akun ini memiliki jumlah pengikut yang 

banyak, dan setiap hari jumlah pengikutnya selalu bertambah dan juga selalu 

mendapatkan respon positif di setiap kontennya, bisa dilihat dari kolom komentar 

atau tanda “like” yang mencapai ribuan likes. Setiap hari akun 

@JKTFOODDESTINATION juga selalu mengunggah konten yang berbeda dan 

beragam yang selalu mengikuti perkembangan jaman, serta mengunggah selera.  
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Menurut sebuah data survey dari Survey Says Culinary Travel is Big in 

2018 yang diikuti oleh 19.000 responden terdiri dari para traveler di 26 negara, 

menyebutkan jika kuliner adalah daya tarik baru yang bisa dieksplor. Di tahun 

2018 Menentukan destinasi perjalanan berdasarkan minat pada wisata kuliner akan 

menjadi tren. Sebesar 64% travelers menyatakan keinginan mereka untuk 

mengunjungi dan bisa menikmati makanan local di destinasi yang akan dikunjungi 

(R.G Agastya, n.d). 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Hasil Survey Menentukan Destinasi Berdasarkan Makanan 
sumber: Survey Says Culinary Travel is Big in 2018, Survey by Booking.com 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Kemunculan Instagram menimbulkan efek bagi individu atau kelompok 

dalam gaya hidup berwisata. Contohnya konten di akun Instagram 

@JKTFOODDESTINATION yang sangat memudahkan masyarakat untuk 

mencari apa saja yang mereka inginkan dan butuhkan yang berhubungan dengan 

objek wisata kuliner. Dengan adanya beragam informasi berupa konten, maka 

munculah berbagai efek dari Instagram @JKTFOODDESTINATION, seperti efek 

kognitif, efek afektif dan efek konatif.  

Efek kognitif yaitu follower yang semula tidak tahu menjadi tahu melalui 

informasi dari konten yang di unggah dan juga caption foto. Efek afektif yang 

merupakan aspek emosional atau perasaan tertentu, seperti rasa tertarik atau 

penasaran pada konten kuliner yang di unggah. Dan yang terakhir efek konatif 

yaitu kecenderungan untuk melakukan sesuatu berdasarkan suatu informasi dan 

ketertarikan, seperti memberikan tanda suka pada konten, share konten ke orang 

lain, sampai mengunjungi objek wisata kuliner yang di unggah oleh 

@JKTFOODDESTINATION. 

Wisata kuliner sekarang ini telah menjadi salah satu bagian penting di 

perekonomian karena termasuk kedalam sector industry kreatif. Menurut Kompas 

2018, industri kuliner kian menggeliat di Indonesia. Data dari Badan Ekonomi 

Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia, subsektor kuliner berkontribusi 41,4% dari 

total kontribusi perekonomian kreatif Rp 922 triliun pada 2016. Jumlah tersebut 

merupakan yang paling tinggi dibandingkan 16 subsektor lain di Bekraf RI. 
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"Kuliner merupakan salah satu penopang di industri kreatif. Dari unit 8,2 juta unit 

industri kreatif, 68% bergerak di industri kuliner," kata Deputi Riset, Edukasi, dan 

Pengembangan Bekraf RI AR Boy Berawi pada acara peluncuran program Bango 

Penerus Warisan Kuliner 2018 (Silvita, 2018). 

Menurut hasil survei WeAreSocial.net dan Hootsuite 2018, selain sebagai 

jejaring sosial untuk berbagi foto, Instagram digunakan untuk memasarkan produk. 

Konten dari media sosial Instagram dapat mempengaruhi seseorang. Apabila 

konten tersebut menarik, maka sangat membuka kemungkinan untuk account 

tersebut mendapatkan followers yang berlimpah dan menjadi popular. Penelitian 

ini bertujuan untuk menemukan adanya efek dari para followers Instagram 

@JKTFOODDESTINATION terhadap konten tentang objek wisata kuliner di 

Jakarta. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

rumusan dari masalah ini adalah sejauh mana efek dari para followers akun 

Instagram @JKTFOODDESTINATION terhadap konten tentang objek wisata 

kuliner di Jakarta? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah 

untuk mengetahui sejauh mana efek dari para followers akun Instagram 

@JKTFOODDESTINATION terhadap konten tentang objek wisata kuliner di 

Jakarta. 
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1.5 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan bagi pihak-

pihak yang terkait, yaitu: 

a. Manfaat Akademik 

Untuk manfaat akademik, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan dan 

menyajikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

komunikasi dan dapat memperluas bahan penelitian komunikasi. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau petunjuk kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penelitian  

Sistematika dari penulisan ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan 

Ilmu Komunikasi. Penelitian ini ini dibagi menjadi enam bab, dan dituliskan 

sebagai berikut:  

Bab I:   Pendahuluan 

Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II:  Objek Penelitian 

Bab kedua ini menjelaskan dan mendeskripsikan dengan jelas objek 

penelitian.  

Bab III:  Tinjauan Pustaka  

Bab ketiga ini terdapat konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Bab IV:  Metodologi Penelitian 

Bab keempat ini akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu teknik pengumpulan data dan analisi isi. 

Bab V:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab kelima ini, berisi penjelasan mengenai hasil dari penelitian ini 

dan bagaimana pembahasan dari hasil yang didapat oleh peneliti. 

Bab VI:  Penutup 

 Bab keenam ini sekaligus menjadi bab yang terakhir ini berisi kesimpulan 

dari keseluruhan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan kesimpulan 

penelitian. 

 




