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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga versi mengenai pengaruh food 

blogger terhadap kesuksesan sebuah kafe. Berikut adalah kesimpulan dari masing-

masing kategori narasumber: 

1. Food Blogger.

Berdasarkan seluruh wawancara peneliti dengan food blogger, dapat

disimpulkan bahwa food blogger tidak berpengaruh terhadap kesuksesan

sebuah kafe. Food blogger hanya sebatas mempromosikan kafe saja.

Keramaian sebuah kafe ditentukan oleh kualitas makanan, minuman,

service, dan hal-hal lain di luar food blogger.

2. Pemilik Kafe dan Pakar Restoran.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan empat orang pemilik dan pakar

restoran, tiga dari empat mengatakan bahwa food blogger tidak

berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah kafe. Hanya ada satu orang yang

mengatakan berpengaruh. Oleh sebab itu, kesimpulan dari wawancara

dengan pemilik dan pakar restoran adalah food blogger memiliki pengaruh

terhadap kafe pada saat kafe tersebut baru buka atau memiliki menu baru.

Dalam hal ini, food blogger berperan mempromosikan kepada masyarakat.
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Namun dalam jangka panjang, food blogger tidak berpengaruh terhadap 

kesuksesan sebuah kafe. 

3. Konsumen. 

Berdasarkan wawancara dengan konsumen, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa konsumen datang ke sebuah kafe bukan karena ada food blogger 

yang mempromosikannya, melainkan karena dekat rumah, sering dilewati, 

diajak teman, dan hal lain yang tidak bersangkutan dengan food blogger. 

Sekalipun tahu dari Instagram, itu bukan food blogger, tapi Instagram Ads. 

Hanya tiga dari 11 konsumen yang mengatakan tahu dari food blogger.  

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

food blogger tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan Monopole 

maupun ketidaksuksesan Caturra Espresso. Hal ini dikarenakan Monopole dan 

Caturra Espresso merupakan kafe yang sudah berdiri cukup lama. Oleh karena itu, 

food blogger hanya berperan sebagai pengingat masyarakat bahwa adanya 

Monopole dan Caturra Espresso. Hal ini juga akan dirasakan oleh kafe yang telah 

berdiri cukup lama. Namun bagi kafe yang baru buka, food blogger memiliki 

dampak untuk memperkenalkan kafe tersebut ke masyarakat sehingga pada awal 

pembukaan kafe baru, maka food blogger berpengaruh terhadap kesuksesan 

sebuah kafe. 

Hal yang memengaruhi kesuksesan kafe yang sudah cukup lama berdiri 

adalah kualitas makanan, minuman, pelayanan, dan gimmick lain yang ada di 

dalam kafe tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menggapai 

kesuksesan, maka sebuah kafe harus memiliki kualitas makanan dan minuman 
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yang baik. Kualitas tersebut yang membuat konsumen mau kembali dan datang ke 

kafe tersebut. Selain itu, pelayanan juga harus baik. Pelayanan yang baik 

membuat konsumen nyaman dan akan kembali lagi ke kafe tersebut. Hal lain juga 

harus diperhatikan, contohnya yaitu adanya spot berfoto dengan sesama juga 

membuat ketertarikan tersendiri bagi kafe tersebut. 

 

6.2 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka implikasi manajerial adalah: 

1. Tingkatkan kualitas makanan dan minuman. 

Kualitas makanan dan minuman harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas 

makanan dan minuman dapat dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan 

chef terbaik atau meminta pendapat dari food blogger yang memiliki 

pengetahuan tentang makanan dan minuman. Manfaat berkonsultasi 

adalah pemilik kafe akan memiliki pengetahuan lebih, sehingga kualitas 

makanan dan minuman dapat meningkat. Selain itu, kualitas makanan 

yang sudah meningkat juga harus dijaga. Peningkatan kualitas ini akan 

membawa dampak baik bagi kafe tersebut. Dampak baiknya adalah 

pengunjung merasa worth it untuk mengunjungi kafe tersebut. Makanan 

dan minuman yang enak membuat konsumen senang berkunjung ke kafe 

tersebut. 

2. Tingkatkan kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan juga harus ditingkatkan. Kualitas pelayanan dapat 

ditingkatkan dengan cara membuat SOP (Standard Operating Procedure) 
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yang baik agar seluruh karyawan memiliki standar pelayanan yang baik. 

Pelatihan kepada karyawan juga dapat dilakukan agar seluruh karyawan 

memiliki pengetahuan dan standar yang sama dalam memberikan 

pelayanan ke konsumen. Peningkatan kualitas pelayanan ini berdampak 

pada tingkat kenyamanan konsumen berada di sebuah kafe. Apabila 

konsumen merasa nyaman, maka konsumen akan setia datang kembali ke 

kafe tersebut. Adanya repeat order dari konsumen menyebabkan kafe 

tersebut dengan sendirinya akan selalu ramai dan semakin sukses. 

3. Tingkatkan kenyamanan kafe. 

Kenyamanan dalam sebuah kafe juga penting. Mulai dari suasana kafe, 

dinginnya kafe, meja dan tempat duduk yang digunakan, bahkan sampai 

hal–hal kecil lainnya juga harus diperhatikan (contoh: ada spot foto untuk 

berfoto dan ada ucapan salam yang khas dari pelayan kafe). Kenyamanan 

kafe dapat membuat orang betah untuk berada di tempat tersebut. Hal ini 

tentu menjadi kabar positif apabila konsumen tidak memilih berkunjung 

ke kafe kompetitor. 

4. Gunakan food blogger hanya sebagai penolong saja. 

Food blogger hanya digunakan sebagai penolong saja. Apabila ada menu 

baru atau pembukaan kafe baru, maka pemilik kafe dapat menggunakan 

jasa food blogger untuk mempromosikannya. Namun untuk menjaga 

keramaian dan kesuksesan sebuah kafe, pemilik tidak bisa 

menggantungkannya pada food blogger. 
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6.3  Saran 

 Saran bagi peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini tidak hanya dampak food blogger saja, melainkan 

bisa ke arah dampak penggunaan media sosial untuk kesuksesan sebuah kafe. 

Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian dengan cara 

mencari kafe yang sudah berdiri lama dan mampu bertahan hingga saat ini. 

Penelitian selanjutnya juga dapat membahas mengenai dampak food blogger 

kepada promosi pada kafe baru ataupun menu baru. Penelitian selanjutnya juga 

dapat ditambahkan mengenai pengaruh food blogger kepada industri makanan dan 

minuman. 

 


