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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era saat ini peran social media sangatlah berpengaruh penting bagi para pelaku usaha 

mulai kalangan tinggi hingga menengah kebawah khususnya bagi para pelaku wirausaha 

muda yang mulai merintis suatu bisnisnya,  

Makananan muda siap saji merupakan makanan yang sangat diminati dan di cari bagi 

semua kalangan yang ingin mempermudah dalam memenuhi asupan makanan yang di 

inginkan saat kapan pun. 

Kemajuan dari sebuah teknologi di jaman sekarang yang semakin pesat membawa sebuah 

perubahan dalam social media sebagai lading mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan 

makanan semakin berkembang dengan pesat, yang saat ini sangat dikenal oleh banyak 

kalangan mulai dari anak anak, remaja bahkan orang tua sosial media menjadi sebuah media 

yang sangat bermanfaat untuk ribuan orang dijaman sekarang , karena dengan hadir adanya 

sebuah sosial media dapat menjadi bahan untuk mempermudah kita semua dalam 

menemukan informasi terkait junk food yang dangat diminati semua kalangan yang saat 

semua sedang membutuhkan. Maka dari itu Prinsip eBusiness memperlihatkan bagaimana 

teknologi elektronik dan digital berfungsi medium tercapainya proses dan sistem bisnis 

(pertukaran barang dan jasa) yang jauh lebih baik di bandingkan dengan cara-cara 

konvensional, terutama dilihat dari manfaat yang dirasakan stakeholders.
1
 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah yang dimaksud social media ? 

2. Bagaimana strategi pemasaran Junk food melalui sosial media bisa di kenal oleh 

masyarakat? 

3. Apa dampak social media pada pelaku bisnis Junk Food ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud social media  

2. Untuk mengetahui strategi pemasaran Junk Food melalui sosisal media bisa di kenal 

oleh masyarakat 
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3. Untuk mengetahui apa dampak social media pada pelaku bisnis Junk Food  

BAB II 

PEMBAHASAN 

1.1 Pengertian Dari Sosial media 

  Sosial media merupakan sebuah platform berbasis kecanggihan teknologi yang di 

klasifikasikan dalam berbagai bentuk komunikasi dan saran interaksi satu sama lain yang di 

lakukan secara online dan memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi dan 

berinteraksi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dan seiring berjalananya waktu dan 

semakin berkembang maka social media dapat di kelompokkan menjadi beberapa bagian 

besar yaitu : 

1. Social network 

2. Discuss 

3. Social game 

1.2 Strategi Pemasaran Junk food Melalui Sosial Media 

Strategi pemasaran barang secara online melalui social media menjadi sangatlah 

penting, karena dapat memberikan masukan baru dalam kegiatan pemasaran secara 

online, membantu menginformasikan sebuah produk dalam metode pemasaran di dalam 

suatu perusahaan atau sebuah instansi umkm menunjang pemasaran secara online, 

memberikan keunggulan dalam persaingan, membantu perusahaan dalam menjalankan 

strategi pemasaran yang ada. Fokus dari strategi pemasaran online adalah kepada suatu 

upaya yang dilakukan oleh produsen dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

Dalam hal ini koneksi internet untuk mendukung strategi pemasarannya melalui social 

media. Strategi pemasaran melalui social media yang tepat dapat memberikan kelebihan 

bagi pelaku usaha Junk Food dan mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan sumber 

yang dimiliki. 

2.3 Dampak Social Media Pada Pelaku Bisnis Junk Food 

Di era blobalisasi yang saat ini kita di rasakan dan dialami oleh semua kalangan tiap 

manusia dimanjakan oleh media sosial marketing untuk memudahkan kita dalam memilih 



barang sesuai kebutuhan salah satunya adalah makanan cepat saji atau Junk Food  kita 

yang diminati kebanyakan oleh kaum remaja dan para mahasiswa saat ini dengan sangat 

mudah.  

Oleh karena itu para pelaku bisnis Junk Food di era teknologi saat ini dengan mudahnya 

memperkenalkan dan menawarkan berbagai produk makanan nya melalui social media di 

antara lain yaitu : instagram, facebook, twitter, dan lain sebagainya. Pada saat ini kita 

tidak perlu lagi pergi ke suatu tempat untuk membeli sebuah barang melainkan hanya 

duduk, memesan, dan menunggu barang itu datang ke tempat kita. Ada beberapa 

kelebihan dari sosial media pada Junk Food : 

1. Flexible  

2. Biaya operasi yang murah 

3. Memiliki akses yang luas 

4. Cara pengoprasian yang mudah 

5. Profit yang menjanjikan  

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Dari hasil yang telah dibahas maka bisa diketahui bahwa peranan social media sangat 

berpengaruh untuk pemasaran produk Junk Food, selain itu dengan menggunakan sosial media 

produk Junk Food dapat mudah diketahui dan memperluas jaringan. Karna Sosial media saat ini 

menjadi sebuah platform yang dapat mempromosikan sebuah produk melalui online. 
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