
1 
 

JURNAL 

 

AKTIVITAS PROMOSI @SOLODELICIOUS MELALUI MEDIA SOSIAL 

INSTAGRAM 

  (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aktivitas Promosi yang Dilakukan oleh 

Akun Media Sosial @solodelicious dalam Mempromosikan Kuliner di Kota Solo) 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Safira Octavia Larasati 

D 1216060 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2018 



2 
 

AKTIVITAS PROMOSI @SOLODELICIOUS MELALUI MEDIA SOSIAL 

INSTAGRAM  (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aktivitas Promosi yang 

Dilakukan oleh Akun Media Sosial @solodelicious dalam Mempromosikan 

Kuliner di Kota Solo) 

 

Safira Octavia Larasati 

Monika Sri Yuliarti 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to find out and describe how the 

promotional activities carried out by @solodelicious social media accounts in 

promoting culinary in Solo City. The theory used in this research is promotion 

theory according to Hasan (2009), Kotler and Keller (2009) and Swastha (1997). 

Based on the three definitions of promotion, it can be stated that promotion 

focuses on three elements, namely the elements of communication, information 

and persuasion. In this case communication means communicating marketing 

programs persuasively to target customers or prospective customers to encourage 

the creation of exchange transactions between the company and the audience. 

Information means reminding consumers either directly or indirectly about the 

products and brands they sell, then persuasively means to influence a person or 

organization to actions that create exchange in marketing. Promotion is an 

important factor in marketing management and is often referred to as a 

continuing process. The method used is descriptive qualitative method. The results 

obtained in this study are the promotional activities carried out by @solodelicious 

instagram social media accounts seen from the user identity of the account ID and 

the content of the message content that is used predominantly or tends to be more 

done in the second stage, the content content of the message used. From the 

results of the analysis carried out at the content stage of the message content 

used, from the three elements of promotion namely information, communication 

and persuasion that are more dominant are elements of information. This is 

starting to be seen in the first stage, namely the user ID of the account ID. 

Keywords: Promotional Activities, Instagram, Culinary, @solodelicious. 

 

Pendahuluan 

Pemanfaatan media sosial Instagram tidak lagi hanya sebatas pada media 

untuk berekspresi diri. Akan tetapi, para pengguna juga dapat menggunakan 
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Instagram untuk menyebarkan informasi hobi atau kesukaan, berdagang atau 

bisnis, dakwah atau keagamaan hingga untuk berkampanye. Salah satu 

pemanfaatan media sosial Instagram yang sedang tren pada saat ini adalah untuk 

berbisnis atau sebagai media promosi. Promosi adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik akan suatu produk dan kemudian 

membelinya sehingga tercapai pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan 

salah satu langkah yang dapat diandalkan untuk memperkrnalkan suatu produk 

atau jasa serta mengundang konsumen sasaran untuk mencoba produk atau jasa 

yang ditawarkan kepada khalayak. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi 

dan ciri khasnya masing-masing, sama halnya dengan Kota Solo. Tidak hanya 

pariwisatanya, tetapi Kota Solo juga dikenal dengan wisata kulinernya. Hal ini 

mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan produk 

kulinernya. Dengan majunya perkembangan teknologi yang ada, kegiatan promosi 

produk kuliner di Solo kini mengarah ke ranah promosi digital yang 

memanfaatkan media baru. Media baru tersebut salah satunya adalah media sosial 

Instagram.  

Salah satu fenomena baru dalam promosi produk kuliner di Kota Solo 

melalui Instagram adalah munculnya foodstagram. Foodstagram merupakan 

julukan bagi para penggiat kegiatan wisata kuliner yang kemudian mengunggah 

foto-foto produk kuliner yang pernah mereka coba ke akun Instagram mereka. 

Promosi wisata kuliner di Kota Solo tidak terlepas dari adanya foodstagram ini. 

Tren foodstagram yang berkembang meningkatkan animo publik sehingga 

membuat para pemilik restoran atau pemilik usaha kuliner lokal menjadikan akun-

akun pengunggah makanan tersebut sebagai salah satu media atau alat promosi 

mereka. Dengan membayar ratusan hingga jutaan rupiah ke akun foodstagram, 

para pemilik usaha kuliner dapat memasang iklan di akun foodstagram tersebut. 

Hasil berpromosi melalui media sosial Instagram dinyatakan lebih efektif 

dibandingkan menggunakan media tradisional lainnya. 

Bisnis tersebut kian populer dan berkembang dikalangan anak muda yang 

kerap mengunduh makanan di akun Instagram. Lama-kelamaan fenomena ini 



4 
 

menjadi celah untuk membuka peluang bisnis dengan hasil yang menjanjikan dan 

membuka lapangan pekerjaan baru bagi anak muda khususnya di Kota Solo. 

Promosi kuliner melalui media sosial menawarkan banyak cara baru untuk 

mengembangkan bisnis kuliner, dampak perkembangan digital lebih banyak 

terjadi di level bisnis ketimbang urusan mengolah makanan. Akibatnya 

pemanfaatan media sosial seperti instagram sangat digemari. Informasi yang 

diberikan melalui media sosial memberikan pengaruh menarik bagi konsumen. 

Keunikan instagram dan kemudahan dalam mengakses instagram dimanfaatkan 

beberapa pecinta kuliner sekaligus pecinta fotografi di Solo untuk membagikan 

foto sajian makanan atau minuman yang berasal dari cafe, restoran, atau warung 

di kota Solo dan memperkenalkannya pada pengguna instagram lain baik yang di 

dalam kota Solo ataupun diluar kota Solo. Cara ini mampu membuat kuliner kota 

Solo dapat dikenal secara jauh lebih luas dan membuat para pecinta kuliner di luar 

Solo datang ke Solo untuk berwisata kuliner. 

Saat ini banyak akun Instagram yang aktif mempromosikan dan 

memperkenalkan kuliner di Kota Solo, contohnya seperti @solodelicious, 

@kulinerdisolo, @solofoodgram dan masih banyak lagi. Namun yang menarik 

peneliti untuk diteliti yaitu akun @solodelicious. Solodelicious merupakan portal 

kuliner yang memberikan informasi tentang kuliner di Kota Solo. Yang 

membedakan akun kuliner ini dengan akun kuliner yang lain adalah dikarenakan 

akun @solodelicious berbeda dengan akun kuliner yang lainnya, akun ini selalu 

mengemas informasi yang menarik tentang kuliner yang ada di Solo, selain itu hal 

tersebut juga didukung oleh kualitas foto yang menarik untuk dilihat. Tidak hanya 

itu, akun @solodelicious juga selalu memberikan informasi rekomendasi tempat 

kuliner yang dapat dikunjungi oleh followersnya. Tidak hanya melalui Instagram, 

tetapi solodelicious juga aktif di website solo-delicious.com, youtube channel 

solodelicious dan facebook solodelicious. Dengan mengangkat motto „portal 

kuliner terpopuler di Kota Solo‟ saat ini solodelicious telah memiliki 71,6 ribu 

followers di Instagram dan telah membagikan gambar sebanyak 2.484 gambar 

(terakhir diakses pada 12 Maret 2018). Melalui akun ini, terbukti mampu 
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memainkan strategi komunikasi dalam mempengaruhi khalayak untuk 

mengunjungi tempat-tempat yang telah direkomendasikan dan membawa dampak 

yang signifikan bagi para pemilik usaha kuliner tersebut. Hal ini membuktikan 

bahwa kegiatan promosi kuliner di Instagram memiliki dampak “Low Cost High 

Impact” dibandingkan dengan beriklan melalui baliho dan flyer yang belum tentu 

efisien. 

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis dengan menangkat tema “AKTIVITAS PROMOSI 

@SOLODELICIOUS MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Studi 

Deskriptif Kualitatif Mengenai Aktivitas Promosi yang Dilakukan oleh Akun 

Media Sosial @solodelicious dalam Mempromosikan Kuliner di Kota Solo)” 

sebagai judul penelitian ini. 

 

Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu perumusan 

masalah sebagai berikut: Bagaimanakah aktivitas promosi yang dilakukan oleh 

akun media sosial @solodelicious dalam  mempromosikan  kuliner di Kota Solo? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Komunikasi 

Menurut John Fiske (1990: 59) komunikasi terdiri dari dua arus 

pemikiran utama; Pertama, komunikasi diterjemahkan sebagai proses 

transmisi pesan (transmission of messages). Hal ini terkait pada bagaimana 

komunikator dan komunikan melakukan “encode” dan “decode”, serta 

bagaimana komunikator menggunakan saluran dan media komunikasi. Hal 

ini menjadikan komunikasi sebagai sebuah proses dimana seseorang 

mempengaruhi tingkah laku atau pikiran orang lain. Kedua, komunikasi 

dianggap sebagai penciptaan dan pertukaran makna-makna (production 

and exchange of meanings). Hal ini terkait bagaimana pesan atau teks 

berinteraksi dengan manusia dalam rangka membuat makna; ini sangat 
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berkaitan dengan peran teks di dalam budaya manusia. Bagi aliran 

pemikiran ini, komunikasi dianggap sebagai studi mengenai teks dan 

budaya. Adanya transmisi pesan dan penciptaan makna oleh komunikator 

dengan komunikan melalui saluran tertentu, tidak disangsikan lagi 

merupakan prinsip dasar komunikasi. Yang juga tidak dapat dilupakan 

adalah adanya gangguan (noise) yang mungkin terjadi pada penggunaan 

saluran komunikasi, dan munculnya feedback sebagai respons komunikasi 

atas pesan yang ditransmisikan komunikator. 

2. Komunikasi Pemasaran 

Definisi komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007: 

6), “Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain”. Dari definisi tersebut terlihat bahwa 

pemasaran mencakup keseluruhan sistem kegiatan bisnis mulai dari 

perencanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

pelayanan yang bermutu. Hubungan antara pemasaran dengan komunikasi 

merupakan hubungan yang erat. Komunikasi merupakan proses dimana 

pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antara 

perusahaan dan individu. 

Jika digabungkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan 

gabungan semua elemen dalam bauran pemasaran, yang memfasilitasi 

pertukaran dengan menargetkan merek untuk sekelompok pelanggan, 

posisi merek yang membedakan dengan merek pesaing dengan 

menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggannya (Chitty, 

2011: 3). Kotler dan Keller (2012: 498) menyatakan bahwa, “Marketing 

communications are means by which firms attempt to inform, persuade, 

and remind comsumers – directly or indirectly – about the products and 

brands they sell”. Artinya, Komunikasi pemasaran adalah sarana yang 
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digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk dan merek yang mereka jual. 

3. Promosi 

Menurut Hasan (2009: 10), promosi adalah fungsi pemasaran yang 

fokus untuk mengkomunikasikan program-program pemasaran secara 

persuasif kepada target pelanggan atau calon pelanggan (audience) untuk 

mendorong terciptanya transaksi pertukaran antara perusahaan dan 

audience. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu 

akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

Menurut Kotler and Keller (2010: 496) definisi promosi adalah 

sarana dimana perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk 

dan mengingatkan konsumen baik secara langsung atau tidak langsung 

tentang produk dan merek yang mereka jual.  

Sedangkan pengertian promosi menurut Swastha (2000: 222) 

adalah promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah 

yang di buat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa promosi merupakan usaha perusahaan  untuk 

menciptakan kesadaran, memberi tahukan membujuk dan mempengaruhi 

 konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang di tawarkan 

perusahaan.  

Berdasarkan ketiga definisi promosi di atas, dapat dinyatakan 

bahwa promosi memfokuskan pada tiga unsur, yaitu unsur komunikasi, 

informasi dan persuasif. Dalam hal ini komunikasi berarti 

mengkomunikasikan program-program pemasaran secara persuasif kepada 

target pelanggan atau calon pelanggan (audience) untuk mendorong 

terciptanya transaksi pertukaran antara perusahaan dan audience. 

Informasi berarti mengingatkan konsumen baik secara langsung atau tidak 
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langsung tentang produk dan merek yang mereka jual, kemudian persuasif 

berarti untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan 

faktor penting dalam manajemen pemasaran dan sering disebut sebagai 

proses berlanjut. 

4. Internet 

Menurut Reddick dan King (1996: 100), internet adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara 

jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa, sehingga 

memungkinkan komputerkomputer itu berkomunikasi satu sama lain. 

Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang apabila 

diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang 

terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah 

satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

buatan manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa intenet mampu untuk 

menyediakan askes untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber 

daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia. 

Internet memliki berbagai macam layanan-layanan internet meliputi 

komunikasi secara langsung seperti email dan juga chatting, diskusi seperti 

Usenet News, email dan juga milis serta sumber daya informasi yang 

terdistrubusi (World Wide Web, Gopher), remote login, dan lalu lintas file 

(Telnet, FTP), dan lain-lainnya. 

5. Media Sosial 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir 

dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan 

semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan 

membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat 

menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video 

YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan 

orang secara gratis (Zarella, 2010: 2-3).  
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Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Facebook telah disesaki 

oleh orang yang mungkin tidak semua dikenal oleh pengguna, serta penuh 

dengan informasi yang kurang relevan. Kemudian setelah  itu masyarakat 

mulai beralih ke Instagram  yang hanya bisa diakses melalui perangkat iOs 

atau Android. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada media sosial 

instagram yang digunakan pemilik atau CEO dan Founder @solodelicious 

sebagai media promosi. 

6. Instagram 

Menurut Atmoko (2012: 10) Instagram adalah sebuah aplikasi dari 

Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu 

dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, 

namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau 

tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Kata “insta” 

berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya 

lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam 

tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, 

dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang 

dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga 

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh 

karena itulah Instagram berasal dari instan-telegram. Fitur-fitur dalam 

media sosial Instagram ini adalah indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan pendapat Atmoko (2012: 53) dalam bukunya 

Instagram Handbook menyatakan indikator dari media sosial Instagram 

yaitu Hastag, Geotag, Follow, Share, Like, Komentar dan Mention. 

 

Metodologi 

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian diskriptif kualitatif. 

Informan untuk penelitian ini adalah admin dari @solodelicious. Data pendukung 

lainnya diperoleh dari dokumen, artikel, literatur, jurnal serta situs internet yang 
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berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti model analisis 

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2002: 

103) sebagai model analisis interaktif (interactive models of analysis). Teknik 

analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: 1) Pengumpulan data, 2) 

Reduksi data (data reduction), 3) Penyajian data (data display), 4) Verifikasi atau 

kesimpulan. Dalam penilitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi teori dan triangulasi data. Dimana 

triangulasi teori ini digunakan dengan menginterpretasi data yang sejenis dengan 

informan yang berbeda. Hal ini lakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data 

tersebut. 

 

Sajian dan Analisis Data 

A. Identitas Pengguna ID Akun 

Yang pertama yaitu identitas pengguna ID akun, unsur promosi yang 

mulai tampak pada tahapan ini yaitu unsur informasi. Di dalam tahapan ini, 

identitas pengguna ID akun dibagi menjadi tiga bagian yaitu nama akun, foto 

profil dan bio akun media sosial Instagram @solodelicious. Dari hasil analisis 

yang telah dilakukan oleh peneliti, di dalam akun media sosial Instagram 

@solodelicious nama akunnya sendiri merupakan penggabungan dari dua bahasa 

yang berbeda, yaitu menggabungkan bahasa indonesia dan bahasa inggris. Oleh 

karena itu, pemberian nama merek harus mudah diucapkan, dikenal, diingat, 

singkat tetapi padat makna. Apabila dilihat lebih lanjut, mengapa @solodelicious 

menggunakan nama atau brand dengan menggabungkan dua bahasa yang berbeda, 

apakah memiliki motif dan tujuan tertentu? Berbeda dengan akun kuliner yang 

lain yang menggunakan nama akun dengan bahasa Indonesia seperti 

@kulinerdisolo, @jajansolo, @carikulinersolo, dll. Hal ini dapat diasumsikan 

bahwa @solodelicious ingin menampilkan brand yang berbeda agar lebih dikenal 
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oleh masyarakat, selain itu dengan menggunakan istilah atau bahasa asing hal ini 

terbukti brand atau merek yang digunakan dapat lebih diingat oleh orang. 

Selanjutnya yang kedua yaitu foto profil. Akun media sosial Instagram 

@solodelicious menggunakan foto profil yang di desain sendiri oleh admin akun 

tersebut. Membicarakan masalah foto profil atau logo maka tidak bisa lepas dari 

konteks bahasa penandaan yang menyangkut wilayah semiotika. Logo adalah 

sesuatu yang menunjukkan eksistensi suatu perusahaan atau lembaga. Bahwa 

identitas suatu perusahaan merupakan cerminan dari visi, misi dan ideal suatu 

perusahaan yang divisualisasikan ke dalam logo perusahaan (Murphy, 1993).  

Apabila dilihat lebih lanjut, tampak dari gambar bahwa foto profil ini 

menggunakan kerangka kamera yang di dalamnya terdapat tulisan dengan desain 

font yang tidak terlalu bervariasi, yaitu menggunakan font calibri. Selain itu tidak 

terdapat banyak warna dari foto profil tersebut, hanya ada satu warna yaitu warna 

hijau pada huruf „o‟ yang diambil dari logo Kota Solo dengan dasar warna hitam 

dan putih. Lalu mengapa admin @solodelicious mendesain foto profil demikian? 

Apakah memiliki makna tertentu? Menurut beberapa orang, desain logo sederhana 

lebih mudah diingat dan beberapa desainer mempercayai bahwa kesederhanaan 

adalah sebuah keindahan. Oleh karena itu mereka lebih memilih untuk membuat 

desain logo yang simple atau sederhana. Mereka berpendapat penggunaan bentuk 

dan warna sederhana akan membuat logo lebih mudah dipahami dan lebih mudah 

diingat, bahkan yang pertama kali melihatnya sekalipun akan langsung mengingat 

logo tersebut.  

Kemudian yang terakhir yaitu bio. Bio merupakan singkatan dari Biografi, 

yaitu keterangan singkat mengenai diri kita sebagai pengguna instagram. Bio 

perlu dituliskan agar orang lain mengetahui dan paham tentang siapa diri kita. 

Letak bio terdapat di bawah nama dari pengguna instagram. Di dalam akun media 

sosial Instagram @solodelicious juga terdapat bio yang dituliskan oleh admin, di 

dalam bio tersebut berisi mengenai tagline @solodelicious yaitu “Portal Kuliner 

Terpopuler di Kota Solo”, informasi  mengenai kontak yang dapat dihubungi 
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yang dimiliki oleh @solodelicious yaitu line, WhatsApp dan website, dan juga 

terdapat informasi domisili mengenai akun ini yaitu berdomisili di Kota Surakarta.  

Lalu mengapa admin @solodelicious hanya menyertakan line, WhatsApp 

dan website saja di dalam bionya? Padahal seperti yang telah dijelaskan diatas 

bahwa akun instagram @solodelicious juga memiliki media sosial yang lain yaitu 

seperti Facebook, Twitter dan SnapChat. Mungkinkah admin @solodelicious 

beranggapan bahwa media sosial Facebook dan Twitter tidak efektif dalam 

kegiatan promosinya. Hal ini sesuai dengan survey yang telah dilakukan oleh 

lembaga riset Piper Jaffray terhadap responden remaja Amerika Serikat (AS) 

bahwa kepopularitasan Instagram di antara kaum remaja dapat mengalahkan 

Facebook. Survey tersebut menunjukkan bahwa 33% para remaja yang berusia 13 

hingga 19 tahun, cenderung lebih banyak mengakses instagram, sedangkan yang 

mengakses twitter sebesar 20%, sehingga ditempatkan menjadi peringkat kedua. 

Melalui survei yang dilakukan, terungkap pula demografi pengguna instagram 

berdasarkan umur. Mayoritas, instagram didominasi pengguna aktif berusia 18-24 

tahun dengan persentase 59%. Sementara, pengguna 25-34 tahun sebanyak 30%, 

dan pengguna 34-44 tahun berada di angka 11% (Reza: 2016). Hal ini sesuai 

dengan segmentasi pasar akun @solodelicious yaitu remaja atau anak muda usia 

18-24 tahun. 

Selain itu, mengapa admin @solodelicious lebih memilih memunculkan 

kontak yang dapat dihubungi yaitu LINE dan WhatsApp? Dari hasil survey yang 

dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 97,24% responden survey 

menyatakan pernah menggunakan WhatsApp dan 61,81% mengatakan bahwa 

WhatsApp adalah aplikasi instant messaging yang paling sering mereka gunakan. 

Selanjutnya, LINE berada di peringkat terbanyak kedua dengan perolehan 88,49% 

disusul BBM pada peringkat ketiga sebesar 85,82% dan Facebook Messenger 

sebesar 77,26% pada peringkat keempat. 
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B. Isi Konten Pesan yang Digunakan 

Kemudian aktivitas promosi yang kedua yaitu tahapan isi konten pesan 

yang digunakan. Pada tahapan ini, isi konten pesan yang ada di akun 

@solodelicious lebih dominan mengandung unsur informasi yang terlihat dari isi 

konten unggahannya. Hal ini terlihat dari beberapa postingan @solodelicious yang 

membagikan sejumlah informasi mengenai kuliner kepada audiencenya. 

Informasi tersebut dapat berupa informasi makanan, tutorial cara membuat 

makanan, informasi jajanan tradisional khas Kota Solo, dll. Sebagai akun jasa 

promosi kuliner di Instagram, sudah seharusnya @solodelicious memberikan 

informasi-informasi tentang kuliner kepada followersnya. Namun, @solodelicious 

tidak melulu memberikan informasi tempat-tempat kuliner yang ada di Kota Solo 

saja, tetapi mereka juga memberikan informasi yang berbeda tetapi tetap dalam 

ranah kuliner.  

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendatangkan trafik, salah 

satunya adalah bermain dengan konten. Menggeluti dunia bisnis sebagai jasa 

promosi kuliner di instagram, konten menjadi sangat penting bagi @solodelicious 

untuk memanjakan followersnya apalagi banyak sekali akun-akun kuliner yang 

baru setiap harinya sehingga harus memiliki konsep atau konten yang berbeda dan 

mengikuti tren di kalangan anak muda di Kota Solo. Namun, dari sekian banyak 

konten pembahasan, ternyata ada beberapa konten yang paling disukai oleh para 

pembaca yaitu List Konten atau daftar, yang dimaksud disini adalah konten yang 

memuat daftar beragam tema. Konten yang membahas hal-hal seperti ini pada 

umumnya sangat disukai oleh para pembacanya. Selain sebagai penambah 

wawasan, konten-konten seperti itu juga bisa membuat banyak orang penasaran.  

List konten ini bisanya diikuti dengan angka dan tambahan awalan 

„ter‟ dalam postingannya. Ntah itu terbaik, terpopuler, terenak, dan lainnya. List 

konten merupakan salah satu konten populer karena secara langsung dan jelas 

menggambarkan apa yang pembaca inginkan. Sebagai contoh sebuah konten 

seperti gambar diatas yang disajikan tim @solodelicious dengan topik „9 

rekomendasi tempat makan steak di Solo‟ dari judul konten saja pembaca telah 

bisa menerka apa yang akan dibahas oleh konten tersebut, dan dari penyematan 
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angka “9” para pembaca juga sudah dengan jelas mengetahui berapa banyak 

komitmen yang harus mereka berikan terhadap konten tersebut. 

Kemudian yang kedua, selain list-list konten, tim @solodelicious juga 

menyajikan foto-foto produk makanan dan lingkungan restaurant atau 

atmosphere. Food photography atau fotografi makanan adalah salah satu cabang 

seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk makanan 

yang disetting sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan lezatnya makanan 

tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar yang berbicara. Foto makanan akan 

dikatakan bagus jika komposisinya pas, menarik perhatian, menggugah selera 

sehingga yang melihat tertarik untuk mencobanya.  

Selain foto makanan, tim @solodelicious juga menyertakan foto suasana 

atau atmosphere restaurant di akun Instagramnya. Menurut (Walker: 2009) 

menyatakan bahwa selain perencanaan menu, dalam mengembangkan sebuah 

usaha restoran terdapat lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu operating 

philosophy, market, concepts, location, dan ambiance atau atmosphere. Hal ini 

menunjukkan bahwa restaurant atmosphere merupakan bagian penting dari sebuah 

usaha restoran yang tidak dapat dihilangkan. Restaurant atmosphere atau suasana 

restoran merupakan efek seketika yang diberikan sebuah restoran kepada para 

pelanggannya baik secara disadari atau tidak (Walker: 2009). Banyak sekali 

pendapat yang menyatakan bahwa restaurant atmosphere merupakan hal lain yang 

dipertimbangkan selain makanan. Desain restaurant dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian dan pembeli akan melakukan transaksi berdasarkan 

dorongan emosi daripada dorongan rasional. Pelanggan yang datang ke restaurant 

tidak hanya ingin makan diluar rumah, namun saat ini riset psikologi menemukan 

bahwa motivasi individu untuk melakukan makan diluar adalah untuk melakukan 

sosialisasi, untuk melakukan relaksasi dan melakukan eksperimen, Maka dari itu, 

sebuah desain restaurant yang efektif dapat memberikan pemenuhan kebutuhan 

khusus tersebut.  

Kemudian yang terakhir adalah konten video. Tidak hanya foto, tim 

@solodelicious juga menyajikan berbagai konten video, salah satunya yang saat 

ini sedang hits di kalangan anak muda adalah video Mukbang. Mukbang 



15 
 

merupakan salah satu fenomena yang muncul dari penggunaan internet di Korea 

Selatan 7 tahun terakhir ini yaitu fenomena dimana pengguna internet di Korea 

Selatan melakukan kegiatan makan sendiri ataupun bersama orang lain di dalam 

kamar sambil merekam dan menyiarkannya secara langsung melalui internet 

sehingga para pengguna internet yang berada ditempat lain dapat menonton siaran 

tersebut secara langsung pada saat itu juga atau disebut juga streaming. Para 

penonton dapat berkomunikasi dengan cara meninggalkan komentar pada kolom 

komentar yang telah disediakan. 

Mengapa video Mukbang banyak digemari oleh orang-orang pada saat ini? 

Mungkin penonton yang makan sendiri bisa merasa ditemani seseorang jika 

makan sambil menonton video mukbang atau menjadikannya sebagai pelampiasan 

rasa lapar tanpa perlu makan sungguhan. Alasan lain mengapa orang suka 

menonton mukbang yaitu adanya keintiman yang disuguhkan oleh para pelaku 

Mukbang itu sendiri. Biasanya, mereka melakukan mukbang di meja makan atau 

di ruang tamu rumahnya yang nyaman. Hal ini secara tidak langsung membuat 

penonton ikut berada di sana. Dengan adanya beberapa alasan tersebut dapat 

diasumsikan bahwa tim @solodelicious ingin menambah variasi kontennya 

dengan menghadirkan video-video untuk meningkatkan viewers atau impression 

dari audiencenya karena fenomena ini sedang hits di kalangan anak muda di Kota 

Solo. 

Selain unsur informasi, di dalam isi konten yang disajikan oleh 

@solodelicious juga terdapat unsur komunikasi. Dalam hal ini komunikasi berarti 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, jika dianalisis 

pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (the content of the 

message) dan yang kedua, lambang (symbol). Konkretnya isi pesan itu adalah 

pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa (Effendy, 2003: 28). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan 

yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang disampaikan dengan maksud 

tujuan tertentu dan adanya feedback atau umpan balik. Dalam melakukan 

promosinya, akun media sosial instagram @solodelicious menerapkan unsur 

komunikasi yang terlihat di beberapa unggahannya, yaitu seperti adanya 
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pertanyaan kepada audience agar lebih komunikatif. Pertanyaan komunikatif ini 

sendiri diyakini dapat meningkatkan engagement dengan para followers 

@solodelicious, dibandingkan hanya unggahan yang sifatnya promosi makanan 

atau hanya sekedar informasi seputar kuliner saja. Produksi pesan yang bersifat 

komunikatif dapat membangun interaksi dengan audiens. Pertanyaan dapat berupa 

apa saja, bisa jadi pertanyaan sederhana yang hanya membutuhkan jawaban „ya‟ 

atau „tidak‟, atau pertanyaan lainnya. Engagement dengan audiens menjadi hal 

yang harus diprioritaskan sebagai foodgram. Tentu saja, konten postingan yang 

menarik akan membuat mereka mau merekomendasikan kepada orang lain, hal ini 

sangatlah penting sebagai akun jasa promosi kuliner Instagram. Selain itu, 

unggahan yang komunikatif juga dapat membiarkan followers @solodelicious 

mengontribusikan opini mereka sehingga terjadi komunikasi dua arah dengan 

adanya feedback atau umpan balik. Pertanyaan tersebut tentu saja seputar 

makanan, contohnya seperti “ada yang tau nggak ini makanan apa gengs?” atau 

“di Solo udah ada yang jual makanan ini belum ya gengs?”. 

Selanjutnya yang terakhir unsur promosi yang nampak yaitu unsur 

persuasif, yang berarti proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang 

lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan 

komunikator. Pada definisi ini „ajakan‟ atau „bujukan‟ adalah tanpa unsur 

ancaman atau paksaan (Burgon dan Huffner: 2002). Persuasif dalam esensi 

komunikasi pemasaran adalah upaya yang dilakukan komunikator pemasaran 

untuk meyakinkan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. Sebagai jasa 

promosi kuliner di Instagram @solodelicious selalu memproduksi pesannya yang 

bersifat ajakan atau persuasif. Contohnya seperti ajakan untuk makan di suatu 

tempat hingga mengajak ke suatu tempat karena ada promo yang ditawarkan. 

Tidak hanya itu, akun media sosial Instagram @solodelicious juga memiliki ciri 

khas tersendiri dalam mengajak audiencenya yaitu dengan kata-kata yang selalu 

sama di akhir caption yang dituliskan yaitu “TAG TEMEN KAMU GENGS!”. 

Secara tidak langsung, dapat diasumsikan bahwa admin @solodelicious ingin 

https://www.jagoanhosting.com/blog/8-content-marketing-strategy-krusial/
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mengajak audiencenya untuk menginformasikan kepada orang banyak tentang 

informasi yang mereka berikan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aktivitas Promosi Akun Media 

Sosial Instagram @solodelicious dalam Mempromosikan Kuliner di Kota Solo 

dilihat dari identitas pengguna ID akun dan isi konten yang digunakan, penulis 

dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Aktivitas promosi yang 

dilakukan oleh akun media sosial instagram @solodelicious dilihat dari identitas 

pengguna ID akun dan isi konten pesan yang digunakan didominasi atau 

cenderung lebih banyak dilakukan pada tahapan kedua yaitu tahapan isi konten 

pesan yang digunakan. Dari hasil analisis yang dilakukan pada tahapan isi konten 

pesan yang digunakan, dari ketiga unsur promosi yaitu informasi, komunikasi dan 

persuasi yang lebih dominan adalah unsur informasi. Hal ini mulai terlihat pada 

tahapan yang pertama yaitu identitas pengguna ID akun. 
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