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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks Penelitian 

Surabaya merupakan salah satu kota dengan perkembangan industri 

kuliner yang cukup pesat. Menurut data yang peneliti ambil dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Timur, jumlah rumah makan di Surabaya cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Makan di Kota Surabaya 
Tahun Jumlah 
2013 391 
2014 383 
2015 713 
2016 790 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2019) 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah rumah makan di Surabaya cenderung 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jumlah rumah makan 

di Surabaya sebanyak 391 unit. Angka tersebut turun pada tahun 2014 menjadi 

383 unit. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah rumah makan di Surabaya meningkat 

yaitu 713 unit pada tahun 2015 dan 790 unit pada tahun 2016. Hal ini 

menunjukkan bahwa industri kuliner di Surabaya masih menjanjikan. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, ada pihak yang membuat konten 

foto maupun video untuk mengulas makanan dan kafe yang dikenal dengan nama 

food blogger. Menurut Septiani dkk (2017:127), “food blogger adalah sebutan 

bagi pihak yang mengisi blognya dengan ulasan tentang makanan atau tempat 
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makan, mulai jajanan warung, kafe, hingga restoran yang tersedia di hotel”. 

Beberapa akun food blogger di media sosial Instagram cukup digandrungi 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengikut dari akun tersebut. 

Berikut adalah data pengikut akun food blogger di Surabaya per tanggal 17 

November 2019. 

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengikut Food Blogger di Surabaya 
Nama Akun Instagram Jumlah Pengikut 

@inijie 97.800 
@lauraangelia 36.900 
@kulinersby 346.000 

@kulinersurabaya 67.800 
@sbykulinerinfo 101.000 
@foodmaxsby 118.000 
@kokobuncit 441.000 

@amazinginfonesiafood 305.000 
@kulineraslisuroboyo 96.700 

@sinyokuliner 53.400 
@duniakulinersurabaya 129.000 

@surabaya_foodies 362.000 
@cecekuliner 259.000 

@surabayafoodies 297.000 
@sbyfoodie 98.500 

@horizonhoman 50.100 
Sumber: Data Diolah (2020) 

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pengikut dari akun food blogger di 

Surabaya cukup banyak. Hal ini tentu dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis 

makanan untuk mempromosikan produk atau kafenya di akun food blogger 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh King dan Paramita (2016:100), Syahbani 

dan Widodo (2017:46), dan Handika dkk (2018:192) menunjukkan adanya 

dampak positif dari strategi promosi menggunakan bantuan food blogger. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan food 

blogger yang mampu menunjang kesuksesan kafe, oleh sebab itu, peneliti 
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mengambil dua objek penelitian yaitu Monopole dan Caturra Espresso sebagai 

sarana untuk melakukan penelitian ini. Pada awal terbentuknya Monopole pada 

tahun 2014, Monopole sudah menggunakan jasa food blogger Inijie untuk 

mengulas dan mempromosikan Monopole. Caturra Espresso juga melakukan hal 

yang sama pada tahun 2015 yaitu dengan melakukan promosi menggunakan jasa 

food blogger Laura Angelia. 

Monopole terletak di dua lokasi yaitu di Jalan Raya Darmo Permai I 

nomor 38 dan di Jalan Boulevard Famili Utara (dalam perumahan Graha Family). 

Akun Instagram @monopolecoffeelab memiliki jumlah pengikut sebanyak 18.500 

pengikut. Monopole termasuk kafe yang terkenal. Hal ini dibuktikan dengan 

pengamatan awal peneliti yang menunjukkan bahwa hampir setiap hari lapangan 

parkir di Monopole selalu penuh. Pada saat peneliti masuk ke Monopole, keadaan 

di dalam Monopole hampir tidak ada tempat karena penuh dengan pengunjung. 

Selain itu, karena letak dari Monopole sangat strategis, Monopole lebih sering 

didatangi oleh food blogger sehingga masyarakat juga lebih mengenal. 

Berbeda dengan Caturra Espresso yang terletak di Jalan Anjasmoro nomor 

32. Akun Instagram @caturraespresso memiliki pengikut sebanyak 11.600 

pengikut. Dibandingkan dengan lokasi Monopole, maka lokasi Caturra Espresso 

kurang strategis. Selain itu, jumlah food blogger yang berkunjung ke Caturra 

Espresso juga tidak sebanyak Monopole. Hal ini memungkinkan terjadinya 

perbedaan jumlah pengunjung pada Caturra Espresso dan Monopole. 
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Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti telah 

memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian ini, di antaranya adalah: 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Strategi Pemasaran Bisnis Kuliner Menggunakan                

Influencer Melalui Media Sosial Instagram 
Ditulis Oleh    : Handika, Made Resta; Maradona, Agus Fredy; dan  

Darma, Gede Sri 
Publikasi         : 2018 

Persamaan Perbedaan 
1. Penelitian kualitatif. 
2. Menggunakan influencer. 
3. Penelitian di bidang kuliner. 
4. Menggunakan purposive sampling. 
5. Jumlah informan di bawah sepuluh. 

1. Berfokus pada aktivitas 
pemasaran. 

2. Penelitian hanya di satu 
tempat. 

2 Judul               : Food Blogger Instagram: Promotion through Social 
Media 

Ditulis Oleh    : Syahbani, Muhammad Fariz; dan Widodo, Arry 
Publikasi         : 2017 

Persamaan Perbedaan 
1. Penelitian kualitatif. 
2. Menggunakan food blogger instagram. 
3. Objek penelitian tempat makan. 

1.  Penelitian kuantitatif. 
2.  Menggunakan teori 

media sosial. 
3 Judul               : Foodstagram Endorsement and Buying Interest in Cafe / 

Restaurant 
Ditulis Oleh    : King, Kwee Nadia Vercellia; dan Paramita, Eristia Lidia 
Publikasi         : 2016 

Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan food blogger. 
2. Objek penelitian kafe. 

1.  Penelitian kuantitatif. 
2.  Menggunakan teori 

minat beli. 
Sumber: Data Diolah (2020) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak food blogger pada Monopole dan 

Caturra Espresso? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin 

dibuktikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak food blogger 

pada Monopole dan Caturra Espresso. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna bagi peneliti karena memberikan referensi dan ilmu 

baru bagi peneliti mengenai dampak food blogger pada kafe tertentu. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini memberikan dampak positif bagi Universitas Ciputra karena 

memberikan referensi bagi mahasiswa maupun dosen di Universitas 

Ciputra tentang pemanfaatan food blogger dalam membangun sebuah 

kafe. Hal ini juga dapat menjadi referensi mengenai kajian pustaka bagi 

mahasiswa Universitas Ciputra yang akan melakukan penelitian mengenai 

hal yang sama dengan penelitian ini. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Bagi objek penelitian, penelitian ini dapat menghasilkan sebuah teori yang 

ke depannya dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya melalui 

penggunaan jasa food blogger. 

 


