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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1  Hasil Analisis Data 

Analisis data merupakan cara peneliti untuk menganalisa hasil wawancara 

yang telah dilakukan. Wawancara dilakukan ke berbagai pihak antara lain food 

blogger, pakar restoran, pemilik kafe, dan konsumen. 

5.2 Hasil Analisis Data dengan Triangulasi 

Guna melakukan cek data, maka peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan cara memeriksa hasil wawancara dari seluruh 

narasumber dan menemukan persamaannya. 

5.2.1 Peran Food Blogger 

Food blogger memiliki peran yang cukup penting di industri restoran. 

Food blogger berperan sebagai media promosi yang menghubungkan antara 

konsumen dengan pemilik kafe. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan 

berbagai narasumber terkait dengan peran food blogger. 

Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 22). 

“kita bisa dibilang menjembatani antara customer dengan FNB owner.” 
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Informan Laura Angelia (Lampiran 2, baris ke 4). 

“menurut aku peran food blogger dalam sebuah kafe itu dia sebagai 
medium atau media komunikasi dari satu kafe untuk ke masyarakat luas.” 
 

 Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 2). 

“Oke. Food blogger biasanya memberikan exposure atau awareness 
kepada target audience kafe tersebut biar orang–orang itu dapet insight 
oh ada kafe ini, oh iya yah kafe ini sudah lama ga kesana, oh iya ada kafe 
baru.” 
 
Informan Kevin (Lampiran 5, baris ke 24). 

“Lebih ke arah marketing mengenalkan kafe ini.” 

Informan Irvan (Lampiran 6, baris ke 18). 

“Waktu itu kita mau menonjolkan suatu produk sih. Kita kasi ke food 
blogger tersebut untuk food blogger tersebut ngereview, juga di post 
beberapa kali jadi akhirnya di post di story di Instagram ya terutama.” 
 

 Hasil wawancara peneliti tersebut ternyata sejalan dengan hal yang 

dikemukakan oleh Syahbani dan Widodo (2017:55). Syahbani dan Widodo 

(2017:55) mengatakan bahwa food blogger dapat berperan sebagai jembatan yang 

menjembatani antara tempat makan atau makanan tertentu dengan konsumen. 

 

5.2.2 Syarat Food Blogger 

 Sebagai seorang food blogger yang baik, ada empat syarat yang harus 

dipenuhi oleh food blogger. Hasil wawancara peneliti dengan seluruh informan 

yang ada menyatakan bahwa informan setuju dengan keempat syarat yang harus 

dipenuhi food blogger tersebut. Berikut adalah penjabarannya. 

a. Memiliki pengetahuan tentang makanan yang diulas, seperti yang 

disampaikan oleh: 
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 1. Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 50). 

“Untuk pengetahuan kuliner itu adalah sebuah hal yang wajib ya.” 

 2. Informan Laura (Lampiran 2, baris ke 30). 

“Cuma sekarang sudah jauh lebih tahu lah tenang makanan–makanan 
kaya gitu.” 

 
3. Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 26). 

“Mostly ga ada basic knowledge tentang itu. Cuma seiring berjalannya 
waktu, kaya kita belajar” 

 
4. Informan Irvan (Lampiran 6, baris ke 30). 

“Ee, mungkin iya cukup mengerti ya. Mereka cukup lumayan banyak 
ngereview coba–coba makanan. Jadi saya rasa food bloggernya cukup 
ngerti lah soal makanan minuman.” 

 
b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh pengikutnya, seperti 

yang disampaikan oleh: 

 1. Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 38). 

“Kuncinya ada di trust. Pertama trust. Kita harus bisa dipercaya sama 
follower.” 

 
2. Informan Dimitri Nikolael (Lampiran 15, baris ke 26). 

“Iya betul-betul.” 

c. Jujur dan profesional dalam mengulas makanan, seperti yang disampaikan 

oleh: 

 1. Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 38 dan ke 54). 

“Kalau kita bikin review, ya reviewnya harus jujur.” 
 
“Kalau profesionalitas bagi saya kita harus mendeskripsikan rasa. 
Kalo kita ngomong kuliner, komponen rasa itu yang terpenting.” 
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2. Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 26). 

“Terus jujur dan profesional dalam mengulas makanan ya.” 

3. Informan Dimitri Nikolael makanan (Lampiran 15, baris ke 28). 

“Harus-harus. Betul.” 

d. Mengunggah foto asli yang diambil oleh food blogger tersebut, seperti 

yang disampaikan oleh: 

 1. Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 26). 

“Sure foto asli.” 

 2. Informan Dimitri Nikolael (Lampiran 15, baris ke 30). 

“Pasti-pasti.” 

 

5.2.3 Marketing Media Sosial 

 Marketing media sosial memiliki empat dimensi yaitu content, context, 

connectivity, dan continuity. Berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai 

marketing media sosial. 

a. 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. Hal ini seperti yang disampaikan 

oleh: 

 1. Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 58). 

“Kalo menurut aku kalo food blogger itu balik lagi ke knowledge, 70 
persen infor asli, 30 persen entertainment. Kalau 70 persen isinya 
informasi aja, di jaman sekarang pasti ga menarik.” 
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2. Informan Laura Angelia (Lampiran 2, baris ke 32). 

“Kita sih sebagai food blogger selalu mencoba untuk memberikan 
memberikan apa namanya, memberikan konten yang menarik untuk 
dilihat.” 

 
3. Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 32). 

“Jadi mungkin beberapa orang itu kaya ngatur feed. Mereka editting 
warnanya itu punya preset sendiri jadi semua foto sama warnanya. 
Jadi feed Instagram mereka itu bagus.” 

 
4. Informan Irvan (Lampiran 6, baris ke 36). 

“Ya foto-fotonya bagus, kadang memberikan informasi yang informatif 
juga. Jadi ya lumayan menarik sih.” 

 
b. Context: pemahaman mengenai karakteristik pengikutnya agar dapat 

menyampaikan pesan dengan cara dan waktu yang tepat. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh: 

 1. Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 68). 

“tapi kalo aku selalu memberikan informasi yang valueable.” 

 2. Informan Irvan (Lampiran 6, baris ke 40). 

“Mungkin caranya sudah tepat ya.” 

c. Connectivity: proses perancangan pengalaman antara pemilik akun media 

sosial dengan pengikut atau konsumennya agar terjadi interaksi antara 

kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh: 

 1. Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 60). 

“Jadi kalo di media sosial, engagement itu sangat penting.” 

 2. Informan Laura Angelia (Lampiran 2, baris ke 36). 

“Ya kita ya kalo aku pribadi mencoba menanggapi sebisa aku sih.” 
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3. Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 34). 

“jadi misalkan memang engagement yang bagus dengan followers itu 
karena interaksi ya. Jadi kita ngga melulu kita komunikasi satu arah. 
Kita sharring sharing sharing, kita selipkan, kita tanyalah kalo dia 
misalnya apa. Kan fitur fitur IG story juga lengkap ya. Ada question 
box ada belakangan ada ask me my top three. Itu bisa manfaatkan buat 
interaksi sama follower” 

 
4. Informan Kevin (Lampiran 5, baris ke 40). 

“Emm ya. Followere cukup banyak, terus dia juga interaksi dengan 
followere cukup kuat.” 

 
d. Continuity: penyediaan informasi dan pengalaman yang terus menerus, 

bernilai, dan konsisten kepada pengikut atau konsumennya. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh: 

 1. Informan Laura (Lampiran 2, baris ke 40). 

“Kalo dulu di Surabaya sih iya.”  

 2. Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 36). 

“Ya konten memang harus dicari tiap hari ya. Secara food blogger kan 
content creator gitu.” 

 
Kebanyakan informan dari Monopole maupun Caturra Espresso 

mengatakan bahwa food blogger memiliki keempat dimensi tersebut. Inijie 

mengatakan bahwa konten postingan food blogger dapat dilihat menarik apabila 

ada sedikit faktor entertainmentnya. Jack Magnifico mengatakan bahwa untuk 

mendapatkan konten yang baik, beberapa orang mengatur susunan postingan 

Instagram dan memiliki pola warna agar mempercantik tampilan Instagramnya. 

Laura Angelia juga mengatakan bahwa hubungan dengan pengikut cukup penting, 

sehingga Laura sering menanggapi komentar maupun pertanyaan dari 

pengikutnya. Jack juga mengatakan bahwa untuk menjalin hubungan dengan 
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followers, maka food blogger wajib menggunakan seluruh fitur Instagram yang 

ada seperti question box dan ask me my top three. 

 

5.2.4 Keberhasilan Kafe  

Keberhasilan kafe dapat diukur dengan lima hal seperti yang tertera di Bab 

II yaitu peningkatan laba perusahaan, peningkatan produktivitas, peningkatan 

kompetensi, peningkatan daya saing, dan citra perusahaan yang baik. Pakar 

restoran Steven sebagai pemilik dari Boga Group juga mengatakan bahwa kelima 

hal tersebut bagus dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah kafe. 

Christian sebagai pemilik dari La Pasion juga mengatakan hal yang sama yakni 

kelima hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan sebuah kafe. 

Irvan sebagai pemilik Monopole juga berpendapat sama. Berikut adalah hasil 

wawancara peneliti dengan informan dalam penelitian ini.  

a. Peningkatan laba perusahaan, seperti yang disampaikan oleh: 

Informan Steven (Lampiran 4, baris ke 22). 

 “Laba perusahaan meningkat ya berarti bisnisnya bagus. Simpel.”. 

b. Peningkatan produktivitas, seperti yang disampaikan oleh: 

Informan Steven (Lampiran 4, baris ke 24). 

“Sangat penting. Makanya saya ciptakan yang namanya ISB (Information 
System Business) system QR (Quick Response) system. Jadi kalau 
sekarang kamu pake iphone kamu, iphone kamu udah bisa order langsung 
aduh, kamu akan langsung masuk ke menu. Di menu bisa langsung order 
apapun yang kamu mau.” 
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c. Peningkatan kompetensi, seperti yang disampaikan oleh: 

1. Informan Christian (Lampiran 18, baris ke 28). 

“Oleh karena itu restoran harus bisa memberikan tempat yang homey 
yang membuat mereka stay dan mereka nyaman kembali lagi. Tapi cara 
meningkatkannya ya itu service yang baik, makanan keluarnya cepet, 
produknya konsistensi.” 

 
2. Informan Irvan (Lampiran 6, baris ke 56). 

“Karyawan ya kita training karyawan kita semua terutama yang di bar 
yang membuat kopi makanan minuman, kita training mereka sampai 
mereka bener-bener paham.” 

 
d. Peningkatan daya saing, seperti yang disampaikan oleh: 

1. Informan Steven (Lampiran 4, baris ke 26). 

“Menurut saya kompetitor itu yang membuat kita maju. Kalo ga ada 
kompetitor, gimana orang tahu kamu lebih baik?”  

 
2. Informan Christian (Lampiran 18, baris ke 26). 

“Ya itu penting sih.” 
 

e. Citra perusahaan yang baik, seperti yang disampaikan oleh: 

1. Informan Steven (Lampiran 4, baris ke 30). 

“Citra perusahaan yang paling mudah adalah seperti visi misi saya 
dalam dunia fnb adalah menjadi perusahaan fnb yang dipercaya dan e 
bisa membangun, memberikan experience-experience dining yang baru 
kepada masyarakat Surabaya.” 

 
 2. Informan Christian (Lampiran 18, baris ke 30). 

“Lah ya itu, kalo itu kita kan ke brand image ya. Kalo brand image itu 
kita harus bisa mengelola customer kita mengelola tempat kita.” 

 
 

5.2.5 Pengaruh Food Blogger terhadap Keberhasilan Kafe  

 Penelitian Handika dkk (2018:192) menunjukkan bahwa penggunaan food 

blogger sebagai salah satu cara untuk memasarkan tempatnya merupakan cara 
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yang baik karena terbukti berhasil memberikan dampak positif terhadap kemajuan 

The Night Market Cafe and Co-working Space. Penelitian Syahbani dan Widodo 

(2017:48) menunjukkan bahwa promosi menggunakan food blogger melalui 

media sosial Instagram memiliki pengaruh yang baik terhadap minat beli 

mahasiswa di Kota Bandung. Namun hal ini ternyata berbeda dengan apa yang 

peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian. 

Menurut Inijie, tidak ada jaminan bahwa kafe yang menggunakan food 

blogger pasti ramai. Menurut Laura Angelia, ramai atau tidaknya sebuah kafe 

bukan tergantung dari food bloggernya, tapi dari kualitas makanan, minuman, dan 

pelayanannya. Jack Magnifico juga mengatakan hal yang sama yaitu ramai atau 

tidaknya sebuah kafe tidak bisa ditentukan oleh food blogger. Steven sebagai 

pakar restoran juga menambahkan bahwa food blogger hanya menjadi helper saja 

di sebuah kafe, bukan sebagai bahan baku utama untuk meramaikan kafe. Berikut 

adalah hasil kutipan wawancara peneliti dengan informan. 

Informan Inijie (Lampiran 1, baris ke 36). 

“Ga ada jaminan. Jadi e sering banget fnb owner itu mikirnya jalan 
pintas. Aku mau punya menu baru, aku punya kafe baru punya restoran 
baru, pake food blogger jaminan rame. Itu sebenernya belum tentu.” 
 

 Informan Laura Angelia (Lampiran 2 baris ke 28). 

“Emm, ada sih, cukup banyak, cuma kembali tadi kaya yang aku bilang 
tadi, keramaian sebuah kafe itu ga bisa kita ga bisa menggantungkan 
sebuah kafe itu dari food blogger aja karena keramaian sebuah kafe itu 
memang sebagai media penyebar informasi aja sih. Kalo untuk e 
keramaiannya tetap harus lebih digantungkan ke kualitas makanan-
minuman, dan service itu seperti apa.” 
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Informan Jack Magnifico (Lampiran 3, baris ke 10). 

“Banyak faktor yang memengaruhi sebuah kafe rame apa nggak, jadi ga 
tergantung food blogger. Bisa aja memang ada beberapa hal yang perlu 
dibenahi banget di suatu kafe dan e itu diluar kendali food blogger gitu.” 
 
Informan Steven (Lampiran 4, baris ke 10). 

“Food blogger harus kita jadikan helper, bukan main ingredients in your 
business.” 
 

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa keberhasilan kafe tidak 

ditentukan oleh food blogger. Food blogger memiliki pengaruh terhadap kafe 

pada saat pembukaan kafe baru, atau kafe lama namun ada menu baru. Dalam hal 

ini, food blogger berperan mempromosikan kafe atau menu baru tersebut dan akan 

menunjang keberhasilan kafe dalam jangka pendek. Namun, untuk jangka 

panjang, food blogger tidak berpengaruh terhadap kesuksesan kafe. Hal ini tentu 

berlaku juga bagi Monopole dan Caturra Espresso. Ternyata food blogger tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan maupun ketidaksuksesan kafe. 

Apabila Monopole ramai dan Caturra Espresso sepi, itu disebabkan hal lain diluar 

food blogger. 

 


