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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Blogger 

Blogger adalah produk dari Pyra Lab yang kemudian diakuisisi oleh 

Google (Septiani dkk, 2017:127). Hal ini menyebabkan pendaftaran akun blog 

melalui akun Google. Hingga saat ini, blogger merupakan penyedia layanan blog 

yang paling banyak diminati masyarakat. 

2.1.1 Food Blogger 

Food blogger adalah orang yang bekerja mengulas makanan di sebuah 

platform sosial. Septiani dkk (2017:127) mendefinisikan “food blogger sebagai 

orang yang mengisi blognya dengan ulasan tentang makanan atau tempat makan”. 

Menjadi seorang food blogger artinya harus siap untuk mengemban tanggung 

jawab untuk bisa memberikan panduan dan rekomendasi terpercaya tentang menu 

ataupun tempat makan yang layak dicoba (Septiani dkk, 2017:127).  Syahbani dan 

Widodo (2017:48) menambahkan bahwa “food blogger adalah blogger yang 

mengandalkan materi blognya pada hal di seputar makanan atau kuliner”. Selain 

itu, food blogger juga seseorang atau sebuah tim yang memiliki kecintaan 

tersendiri terhadap dunia kuliner dan mengisi media sosial mereka dengan foto 

menarik dan ulasan tentang restoran ataupun makanan (Anaira dalam Christianti 

dan Remiasa, 2018:486). Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa 
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food blogger adalah orang yang bekerja untuk memberikan ulasan mengenai 

sebuah produk makanan di sebuah platform media sosial. 

 

2.1.2 Peran Food Blogger 

 Food blogger memiliki peran yang cukup banyak, mulai dari memberikan 

ulasan makanan hingga memengaruhi masyarakat untuk mencoba sebuah 

makanan tertentu. Menurut Syahbani dan Widodo (2017:55), “food blogger dapat 

berperan sebagai media promosi untuk mempromosikan tempat makan atau 

makanan tertentu”. Menurut Kusumaningrum dkk (2019:175), terdapat empat hal 

yang harus dilakukan oleh food blogger yaitu: 

1. Food blogger harus memiliki pengetahuan tentang makanan yang akan 
diulas. 

2. Food blogger harus memberikan infomasi makanan yang dapat dipercaya 
oleh pengikutnya. 

3. Food blogger harus jujur dan profesional dalam mengulas makanan sesuai 
dengan yang dirasakan. 

4. Food blogger harus mengunggah foto asli yang diambil oleh food blogger 
tersebut. 

 

2.2 Marketing Media Sosial 

 Kotler dan Keller dalam Anizir dan Wahyuni (2017:3) mengatakan bahwa 

“media sosial adalah sarana bagi antar penggunanya untuk saling berbagi 

informasi baik itu tulisan, gambar, audio, maupun video”. Media sosial juga 

berisikan konten informasi yang dapat diakses oleh khalayak ramai dan memiliki 

interaksi dengan sesama. Anizir dan Wahyuni (2017:3-4) menambahkan bahwa 

terdapat 4C dimensi dari marketing media sosial yaitu: 
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1. Content: isi pesan dari sebuah media sosial yang harus mampu menarik 
audience dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen. 
Kualitas dari isi konten juga harus baik. 

2. Context: pemahaman mengenai karakteristik pengikutnya agar dapat 
menyampaikan pesan dengan cara dan waktu yang tepat.  

3. Connectivity: proses perancangan pengalaman antara pemilik akun media 
sosial dengan pengikut atau konsumennya agar terjadi interaksi antara 
kedua belah pihak. 

4. Continuity: penyediaan informasi dan pengalaman yang terus menerus, 
bernilai, dan konsisten kepada pengikut atau konsumennya. 

 

2.3 Kafe 

 Kafe adalah sebuah tempat makan yang bersifat modern dan biasanya ada 

di kota besar. Menurut Marsum dalam Estika (2017:3), “kafe adalah tempat untuk 

makan dan minum sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak 

resmi”. Selain itu, kafe juga merupakan salah satu tipe restoran yang menyediakan 

tempat duduk di dalam atau di luar restoran. Menurut Ropiah dkk (2018:232), 

“kafe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang 

menawarkan pada para tamu makanan atau makanan kecil, dengan model 

pelayanan yang tidak formal tanpa diikuti aturan yang baku (exclusive dining 

room)”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kafe adalah sebuah tempat 

makan di kota yang bersifat non-formal dan memberikan suasana yang nyaman 

untuk bersantai. 

 

2.3.1 Keberhasilan Kafe 

 Saputra dkk (2018:87) menguraikan terdapat lima indikator keberhasilan 

dari sebuah usaha yaitu: 

1. Laba perusahaan yang meningkat. 
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2. Produktivitas seluruh sumber daya meningkat yang diiringi dengan 
peningkatan efisiensi usaha tanpa mengurangi kualitas. 

3. Daya saing perusahaan yang meningkat agar dapat bersaing lebih baik 
dengan kompetitor. 

4. Meningkatnya kompetensi perusahaan untuk melayani konsumen dengan 
lebih baik. 

5. Terbangunnya citra perusahaan yang baik. 
 

2.4 Hubungan Food Blogger terhadap Keberhasilan Kafe 

 Peneliti telah melakukan beberapa survei terhadap penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan penelitian peneliti agar mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas mengenai penelitian ini. Berikut adalah hasil dari survei peneliti. 

Penelitian Handika dkk (2018:192) menunjukkan bahwa pada saat objek 

penelitian ini (The Night Market Cafe and Co-working Space) menggunakan 

bantuan food blogger dalam menjalankan pemasarannya melalui media sosial, 

jangkauan dari pemasaran yang dilakukan di Instagram lebih luas. Selain itu, 

penggunaan food blogger sebagai salah satu cara untuk memasarkan tempatnya 

merupakan cara yang baik karena terbukti berhasil memberikan dampak positif 

terhadap kemajuan The Night Market Cafe and Co-working Space. 

 Penelitian Syahbani dan Widodo (2017:46) menunjukkan bahwa promosi 

menggunakan food blogger melalui media sosial Instagram memiliki pengaruh 

yang baik terhadap minat beli mahasiswa di Kota Bandung. Penggunaan food 

blogger dalam media sosial Instagram memiliki kelebihan yaitu penjelasan dan 

pesan dapat tersampaikan dengan baik sehingga orang yang melihat Instagram 

dapat menangkap makna dari promosi tersebut. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dari Handika dkk (2018:192) dan 

Syahbani dan Widodo (2017:46), dapat dilihat bahwa ternyata penggunaan food 
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blogger memiliki dampak positif terhadap keberhasilan dari sebuah kafe. 

Keberhasilan itu diindikasi dengan meningkatnya kemajuan kafe dan minat beli 

dari konsumen kafe tersebut. Semakin tinggi minat beli kafe, semakin tinggi pula 

keberhasilan dari kafe tersebut. 

 

2.5 Strategi Marketing Public Relation 

 Fahri (2017:2) menjelaskan bahwa “public relation adalah fungsi 

manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan 

bermanfaat antara perusahaan dengan publik yang memengaruhi kesuksesan dan 

kegagalan perusahaan tersebut”. Fahri (2017:2) menambahkan bahwa “public 

relation telah menjadi bagian penting dalam perusahaan guna membangun citra 

perusahaan”. Pada prinsipnya, public relation merupakan suatu kegiatan yang 

terencana dan suatu usaha yang terus menerus untuk dapat memantapkan dan 

mengembangkan itikad baik dan pengertian yang timbal balik antara suatu 

organisasi dengan masyarakat (Fahri, 2017:2). Fahri (2017:3) menjelaskan bahwa 

“tugas dari Marketing Public Relation bukan untuk melakukan penjualan, namun 

pada pemberian informasi, pendidikan dan upaya peningkatan pengertian lewat 

penambahan pengetahuan tentang suatu merek produk dan jasa perusahaan, 

sehingga akan lebih lama diingat oleh konsumen”. 

 Wahid dan Puspita (2017:35) mengatakan bahwa komponen utama dari 

public relations adalah: 

1. Publikasi: menyelenggarakan publikasi dan menyebarluaskan informasi 
melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan. 
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2. Penyusunan program acara: merancang acara tertentu untuk menggiring 
opini publik terhadap perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan 
yang baik. 

3. Menciptakan berita: berupaya untuk menciptakan berita melalui press 
release, majalah, dan koran. 

4. Community involvement: mengadakan kontak sosial dengan kelompok 
masyarakat tertentu untuk menjaga hubungan baik. 

5. Inform or Image: menciptakan citra positif dari yang belum ada menjadi 
ada dengan cara menarik perhatian dari publik tentang hal baik dari 
perusahaan tersebut. 

6.  Lobbying and negotitation: kemampuan melobi dan bernegosiasi dengan 
masyarakat ataupun lembaga lain untuk mencapai atau memperoleh 
dukungan. 

7. Social responsibility: tanggung jawab sosial ini mengacu tidak hanya pada 
kepentingan perusahaan, namun juga kepentingan publik. 

 

 


