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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Peran Konvergensi Media Pada Co.Choc 
(Comfort Of Chocolate) Dalam Melalukan Strategi Promosi Melalui Akun 
Instagram @co.choc“. Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan salah 
satu bentuk dari kinerja seorang Public Relations dalam sebuah perusahaan, 
dimana dalam kegiatan komunikasi pemasaran bertujuan untuk 
memperkenalkan serta mengkomunikasikan suatu produk maupun jasa yang 
ditawarkannya kepada masyarakat. Tujuan dari informasi dan promosi yang 
dilakukan adalah untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut 
dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya 
membujuk. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 
konvergensi media dalam melakukan strategi promosi yang dilakukan co.choc 
pada Instagram. Penelitian kali ini menggunakan teori konvergensi media, 
maka dari itu tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 
Computing & Information Technology, Communication Network, dan Digital 
Content pada Co.Choc (Comfort Of Chocolate). Serta untuk menambah dan  
memperdalam pengetahuan peneliti baik secara teori maupun aplikasinya. 

Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data 
model interaktif yang digunakan oleh Miles dan Huberman yaitu bentuk 
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat diambil. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 
8 orang terdiri dari pemilik co.choc, informan ahli, informan akademik dan 
informan inti yaitu mahasiswa. Pengumpulan data yang dilakukan dengan 
studi kepustakaan (library research) berupa literatur dan dokumentasi, serta 
studi lapangan (field research) berupa observasi lapangan (field observation) 
dan wawancara mendalam (in depth interview). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) 
dan conlusion drawing/verification. 

Hasil penelitian “Peran Konvergensi Media Pada Co.Choc (Comfort 
Of Chocolate) Dalam Melakukan Strategi Promosi Melalui Akun Instagram 
@co.choc” yaitu berdasarkan teori konvergensi media maka Computing & 
Information Technology Co.Choc (Comfort Of Chocolate) yaitu menggunakan 
sistem aplikasi berbasis software dalam menganalisis data di Instagram 
melalui ads Instagram, Communications Network menggunakan aplikasi-
aplikasi gmail, Instagram, dan Whatsapp, dan Digital Content membuat konten 
promosi yang menarik dengan menyajikan foto, video, audio visual dan 
editing yang terdapat di Instagram. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah terdiri dari 3 unsur yang 
berpengaruh yaitu Computing & Information Technology, Communications 
Network, dan Digital Content. 
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