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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor pariwisata berperan besar bagi perekonomian nasional. Salah satu 

sektor di dalam pariwisata yang menyumbang pemasukan terbesar untuk negara ini 

adalah industri kuliner. Wisata kuliner selalu menjadi daya tarik utama bagi para 

wisatawan yang pergi berlibur ke kota destinasi pariwisata. Menurut data Badan 

Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia November 

2017 naik 5,86 persen dibanding jumlah kunjungan pada November 2016, yaitu 

dari 1,00 juta kunjungan menjadi 1,06 juta kunjungan. Secara kumulatif (Januari-

November) 2017, jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai 12,68 juta 

kunjungan atau naik 21,84 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan 

wisatawan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 10,41 juta 

kunjungan. 

 Industri kuliner atau makanan seringkali terlupakan. Padahal, semua 

wisatawan mancanegara membutuhkan makanan. Pembelanjaan para wisatawan 

pasti terserap di sektor ini. Menurut data Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif tahun 2013, wisata kuliner mengkontribusikan sekitar 25 persen dari 

perekonomian. Di Indonesia sendiri kontribusi kuliner terhadap PDRB Indonesia 

tahun 2013 mencapai 209 triliun. 
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Seiring berjalannya waktu, usaha kuliner di Jawa Timur khususnya kota 

Surabaya menjadi usaha yang menjamur. Mengingat peluangnya yang bagus, para 

pelaku dunia usaha berusaha untuk mengemas usahanya baik produk maupun jasa 

yang ditawarkan secara menarik untuk mendapatkan simpati dan konsumen. 

Sehingga pemilik usaha harus menggunakan serangkaian strategi komunikasi dan 

menyuguhkan konsep yang berbeda dari para pesaingnya. 

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia 

(Apkrindo) Jatim, Tjahjono Haryono, mengatakan jumlah pengusaha baru di sektor 

food and beverage ini terus bertambah. Dalam satu bulan ada delapan restoran baru 

di kawasan MERR, Surabaya Timur. Pertumbuhan industri kafe dan restoran ini 

karena pengusaha masih melihat adanya peluang di bisnis kuliner dibandingkan 

membuka usaha di sektor lain. Apalagi secara daya beli masyarakat masih cukup 

baik meski ekonomi Indonesia tahun ini belum membaik. 

Untuk menarik minat para konsumen, pelaku dunia usaha memerlukan suatu 

strategi pemasaran yang baik untuk bisa menjangkau khalayak yang dituju. 

Pemasaran merupakan suatu upaya dalam menjual suatu merek di benak calon 

konsumennya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam strategi pemasaran biasanya 

berupa pengiklanan, promosi, maupun penjualan langsung. 

Selain itu, pemilik usaha harus mempunyai strategi diferensiasi yang kuat. 

Terutama jika produk atau jasa tersebut bersaing di pasar yang ketat. Usaha kuliner 

harus mempunyai faktor pembeda yang dapat menjadi keunggulan dalam mengikat 

hati konsumen. Diferensiasi produk (product differentiation) adalah proses 

pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu 
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pasar sasaran tertentu. Konsep ini diajukan oleh Edward Chamberlin dalam buku 

Theory of Monopolistic Competition pada tahun 1933. 

Pada era dahulu, pemasaran dilakukan dengan cara konvensional dari mulut 

ke mulut, iklan di surat kabar, dan radio. Hadirnya jejaring sosial seperti Twitter, 

Instagram, YouTube membuat para pengusaha ini lebih mudah menarik 

pembelinya. Mereka dapat memberikan informasi mengenai menu baru dan promo 

melalui jejaring sosial yang tentunya dapat meningkatkan penjualan sekaligus 

usahanya menjadi terkenal. 

Berhasil tidaknya suatu strategi pemasaran bergantung pada ketepatan 

dalam menjangkau khalayak yang dituju. Untuk itu, pelaku bisnis perlu untuk 

menentukan segmen yang dituju terlebih dahulu. Hal ini karena banyak sekali 

terjadi, satu jenis usaha yang saat ini sedang menjamur seperti halnya kuliner, 

membidik segmen pasar yang berbeda-beda tergantung dengan konsep yang ia 

pakai. Ini berarti pelaku bisnis harus berusaha untuk memberikan nilai tambah bagi 

produk maupun jasa yang ditawarkan agar mampu menarik konsumen. 

Salah satu jenis usaha kuliner yang ada di Surabaya adalah usaha Sate 

Taichan. Dari tahun ke tahun, bisnis sate merupakan bisnis kuliner yang bisa 

dikatakan tidak pernah mati. Pedagang sate keliling, pedagang kaki lima di warung, 

hingga restoran di kelas atas seperti ini tidak akan kehilangan penikmat sate dan 

selalu punya pelanggan sendiri. Sebagai makanan yang terbuat dari potongan 

daging kecil yang ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang atau bambu 

kemudian dipanggang dengan bara arang kayu, sate termasuk makanan yang 

sederhana dalam hal proses produksinya. 
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Di kota Surabaya terdapat berbagai jenis Sate Taichan yang menjadikan 

bumbu pedas asin sebagai menu andalannya. Di antaranya adalah Depot Sataichan 

Surabaya, Sate Taichan Nyot-Nyot, dan Sate Taichan Goreng. Tentunya ada 

beberapa bentuk persaingan dari beberapa depot Sate Taichan di atas. Pada 

persamaannya, dari ketiga depot di atas, konsumen dapat menikmati hidangan 

hanya di dalam ruangan saja. Sate Taichan Goreng dan Depot Sataichan Surabaya 

memiliki promosi pemasaran yang menarik, seperti diskon pada hari tertentu dan 

giveaway.  

Depot Sataichan Surabaya cukup dikenal dengan sate kulitnya yang enak. 

Sebagai resto yang berdiri di wilayah timur Surabaya tepatnya di lingkungan 

kampus Institut Teknologi 10 Nopember (ITS), Sataichan Surabaya tetap eksis 

sampai sekarang di mana pesaing kuliner di sekitarnya menjual makanan yang 

memang khas untuk anak kost, yaitu menu prasmanan. 

 

Gambar 1.1 Statistik Target dan Realisasi Omzet Sataichan Surabaya (2017) 

Sumber: Data Diolah dari Laporan Keuangan Sataichan Surabaya (2017) 
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Dari statistik di atas menunjukan bahwa strategi marketing yang sudah 

diterapkan masih harus diperbaiki. Hal ini terlihat dari masih terlampau jauh 

realisasi omzet dengan target yang ingin dicapai. Meskipun sudah ada upaya yang 

diterapkan oleh manajemen Depot Sataichan Surabaya untuk mempertahankan 

konsumen yang antara lain dengan melakukan diferensiasi produk dan melakukan 

komunikasi pemasaran yang kreatif. 

Dalam penelitian ini, Depot Sataichan Surabaya ingin menyampaikan pesan 

berupa promosi kepada calon konsumen. Untuk itu Depot Sataichan Surabaya 

membutuhkan social media dan paid promote dalam menyalurkan pesannya (dalam 

hal ini promosi pemasaran) lewat iklan di sosial media terutama Instagram, 

Facebook, Twitter yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik yang positif dari 

komunikan. Sehingga nantinya konsumen akan membeli dan menikmati produk 

dari Depot Sataichan Surabaya. 

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Instagram Untuk  

Meningkatkan Penjualan Depot Sataichan Surabaya.” Sebelum penulis 

melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan 

topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

1 Judul             : Perencanaan Strategi Pemasaran Online untuk End-User 

Pantof Shoes berdasarkan analisis SWOT. 

Ditulis Oleh  : Kosasih, Vendella Aurine 

Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan teori strategi 

pemasaran 

2. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif 

1. Membahas tentang SWOT 

2. Menjelaskan metode SWOT 

3. Objek penelitian di Pantof Shoes 

2 Judul             : Sosial Media Marketing 

Ditulis Oleh  : Saravanakumar M. dan Laksmi S. 

Publikasi       : 2012 

Persamaan Perbedaan  

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif 

2. Menggunakan variabel dari sosial 

media marketing yang meliputi 

Facebook, Twitter, dan YouTube 

1. Objek penelitian lebih luas 

2. Tempat penelitian berada di 

Amerika Serikat 

3 Judul             : Social Media: A Strategic Decision-Making Tool 

Ditulis Oleh  : Bowen G dan Bowen D 

Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan teori social media 

dan marketing strategy 

2. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif 

1. Tempat penelitian berada di 

Amerika Serikat 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimanakah strategi komunikasi pemasaran yang harus dilakukan Depot 

Sataichan Surabaya untuk meningkatkan penjualan produknya?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat 

ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang strategi komunikasi 

pemasaran apa dan bagaimana yang seharusnya digunakan oleh Depot Sataichan 

Surabaya untuk dapat meningkatkan penjualan produknya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui dan mendapatkan informasi atau gambaran tentang kegiatan 

komunikasi pemasaran yang harus dilakukan oleh Depot Sataichan Surabaya. Dan 

selanjutnya memberikan masukan terhadap perkembangan studi komunikasi 

pemasaran khususnya tentang fungsi strategi komunikasi pemasaran untuk sebuah 

produk. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi manajemen Depot Sataichan Surabaya dan pegawai 

untuk memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi pemasaran di 

Depot Sataichan Surabaya. 

 

 

 

 


