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LAMPIRAN 1. TRANSKRIP WAWANCARA JV 

Transkrip Wawancara Informan JV 

Nama  : Jiewa Vieri (Inijie) 

Pekerjaan : Food blogger 

Lokasi  : By Whatsapp Video 

Tanggal : 6 Maret 2020 

Waktu  : 16.21-16.42 

JC: Jasmine Calista (peneliti) JV: Jiewa Vieri 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Ko mau tanya–tanya ya. Ko ini ko siapa? 
2. JV Sorry namamu siapa? 
3. JC Namaku Jasmine dari Universitas Ciputra. 
4. JV Yak e. Gimana kamu lagi bikin apa? 
5. JC Ko ini dari ko Inijie ya? 
6. JV Iya betul. 
7. JC Ko mau tanya, apa peran food blogger 

dalam sebuah kafe? 
8. JV Sebentar kamu bikin apa ini? 
9. JC Ini buat skripsi mengenai apa dampak food 

blogger terhadap Monopole dan Caturra. 
10. JV He em, iya. Itu judulmu? 
11. JC Iya itu judulku. Buat skripsi. 
12. JV Iya he eh. Oke he em. Terus, terus? 
13. JC Lalu ini apa kan pake Monopole sama 

Caturra dan Ko Inijie kan pernah apa 
pernah nganu foto dari kafe tersebut. Nah 
makanya mau wawancara Ko Inijie mau 
tanya–tanya tentang food blogger gitu. 

14. JV He em He em. Boleh–boleh. Gimana? 
15. JC Mulai ya ko ya. 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
16. JV Ya silakan. Suaraku jelas ga?  
17. JC Kurang jelas. Kurang banter sedikit.  
18. JV Oh kurang banter. Sekarang jelas?  
19. JC Ya ini sudah lumayan jelas.  
20. JV Oke. He eh.  
21. JC Ko mau tanya ya, apa peran food blogger 

dalam sebuah kafe? 
 

22. JV E, food blogger itu dalam sebuah atau 
sistem fnb kita biasanya bekerjasama ya 
jadi kita itu dalam sebuah sistem fnb bisnis, 
kita bisa dibilang menjembatani antara 
customer dengan fnb owner. Jadi kalo 
misalnya e menjembatani dalam arti apa? 
Kalau misalnya fnb owner punya produk 
baru atau baru merilis kafe, kita bisa 
menyampaikan kepada customer ataupun 
calon customer. Kedua jika customer 
membutuhkan informasi kuliner nih. 
Misalnya Jasmine tanya ko aku lagi cari 
tempat ngeteh yang asih nih di Surabaya, 
di mana sih? Kita sebagai food blogger 
selalu memberikan infor ke followers kita. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

23. JC Lalu apakah koko pernah diajak kolaborasi 
dengan salah satu kafe? 

 

24. JV E definisi kolaborasi itu kaya gimana?  
25. JC E kolaborasi kaya diundang kafe–kafe gitu, 

sering ya? 
 

26. JV Kalau diundang pasti.  
27. JC Lalu kolaborasi seperti apa saja yang 

dilakukan? 
 

28. JV Kolaborasi yang paling simpel review ya. 
Review outputnya bisa di Instagram bisa di 
blog kadang–kadang masuk ke Youtube. 
Kemudian yang kedua kadang kita diminta 
untuk e kaya kemarin ya kaya di Corica, 
kita ngasi menu baru. Corica itu ada Apple 
Strudle, kemarin kita bikin Durian Strudle. 
Kaya gitu. 

 

29. JC Oh oke. Lalu apa saja ruang lingkup 
pekerjaan food blogger di industri kafe? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
30. JV E, ya itu tadi kita menjembatani antara 

customer dengan fnb owner. 
 

31. JC Kenapa ko?  
32. JV Kita menjembatani customer dengan fnb 

owner. Nah menjembatani kan definisinya 
banyak. 

 

33. JC Oh iya.  
34. JV Salah satunya tadi yang kamu bilang, 

kolaborasi misalnya.  
 

35. JC Oh oke. Lalu apakah dengan menggunakan 
jasa food blogger maka kafe tersebut akan 
ramai? 

 

36. JV 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. 
Belum tentu dalam artian apa? Misalnya 
produknya biasa–biasa aja. Misalnya dia 
punya kafe, produknya umum kaya 
misalnya Aglio Olio yang bisa didapatkan di 
kafe manapun. Kita mau promo kaya 
gimanapun orang ga akan tertarik kan. Tapi 
kalo misalnya yang unik ya. Belum ada 
yang bikin. Atau ada yang bikin tapi dia 
fusion lagi dengan gayanya sendiri biasanya 
customer akan lebih tertarik. Jadi ga boleh e 
produknya itu terlalu generik. Kita sebagai 
food blogger hanya mengexpose. Jadi ga ada 
jaminan untuk bisa rame. 

Pengaruh Food 
Blogger 
terhadap kafe 
(PFK) 

37. JC Oh oke. Lalu faktor apa saja yang 
mempengaruhi kesuksesan seorang food 
blogger mendatangkan massa ke sebuah 
kafe? 

 

38. JV Kuncinya ada di trust. Pertama trust. Kita 
harus bisa dipercaya sama follower. Kalau 
kita bikin review, ya reviewnya harus jujur. 
Kedua integriti. Kalau kita  misalnya 
dibayar. Dibayar paid promote misalnya. 
Jangan karena dibayar kita selalu ngomong 
enak. Kalau saya misalnya sudah di kontrak  

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  atau sudah dihire oleh salah satu kafe, pas 

saya coba makanannya belum acceptable. 
Saya biasanya bilang ke ownernya tolong 
diperbaiki dulu nanti kalo sudah ada 
improvement nanti kita coba kolaborasi 
lagi. Tapi kalau sekarang kita ga 
memposting dulu. Itu integrity karena 
jangan semua pas dibayar kita post. 
Ngomong enak padahal ga enak. 
Kemudian yang ketiga adalah authority. 
Authority itu adalah sebuah saya bilang apa 
ya, e cara pandang seseorang terhadap 
seorang expert ya. Jadi misalnya nih kalau 
saya mungkin punya authority di bidang 
kopi. Kalo saya merekomendasikan menu–
menu kopi, pasti orang percaya. Gitu. Jadi 
seorang food blogger itu harus punya 
change of expertise. Jadi dia punya 
keahlian. Memang e food blogger itu 
punya knowledge, ga sekedar video doang 
tapi ga ada isinya. Jadi authority itu juga 
penting.  

 

39. JC Lalu bagaimana tanggapan koko apabila 
ada food blogger yang sama diundang 
untuk berkolaborasi di dua kafe berbeda, 
hasilnya berbeda juga apa ga ko? 

 

40. JV E kafenya berbeda jenis produknya?  
41. JC Iya berbeda. Tapi food bloggernya sama.  
42. JV Produk ga ada masalah. Tapi gini, 

namanya bisnis itu sampai sekarang 
mungkin hampir ga ada lagi bisnis–bisnis 
yang baru. Semuanya adalah bisnis model 
yang lama ataupun bisnis model lama yang 
dikombinasikan menjadi bisnis model yang 
baru. Jadi sebenernya ga ada masalah kalau 
kita mengexpose beberapa kafe sekaligus. 
Gitu. E, tugas kita balik lagi. Kita sebagai 
blogger, tugas kita mengexpose. Saat ini 
memang ada beberapa kasus e fnb owner 
menginginkan expose exclusive. Misal e 
saya dikontrak eksklusif untuk sebuah 
boba. Kemudian saya dikontrak eksklusif.  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  Saya tidak boleh mempromosikan boba- 

boba yang lain. Kalau itu wajar. 
 

43. JC Iya.  
44. JV Video kamu ilang sorry.  
45. JC Iya.  
46. JV Iya gapapa it’s okay. Nah hal itu wajar kalo 

kita kadang–kadang ada kontrak yang 
seperti itu. 

 

47. JC Oke. Lalu apakah selama ini ada food 
blogger yang dikatakan tidak sukses 
karena kafe yang menggunakan food 
blogger tersebut tidak ramai? Kalau ada 
apa penyebabnya? 

 

48. JV Food blogger yang tidak sukses. E balik 
lagi food blogger yang ga sukses itu ga 
berhasil membangun tiga elemen tadi. 
Trust, integrity, dan authority. Biasanya 
mereka pakai cara instan misalnya. Karena 
saya ga punya trust ga punya integrity saya 
ga punya authority, saya beli lah follower 
supaya terlihat punya trust punya integrity 
punya authority. Tapi followers mau 
diendorse siapapun, ya ga akan ada crowd 
yang dateng ke fnb bisnis tersebut. 

 

49. JC He em he em bener. Lalu apakah koko 
memiliki pengetahuan tentang makanan 
yang diulas di kafe–kafe gitu. Lalu 
memberikan informasi yang dapat 
dipercaya gitu? 

 

50. JV Untuk pengetahuan kuliner itu adalah 
sebuah hal yang wajib ya. Jadi setiap 
foodies sebaiknya ga sekedar, oh iya, 
foodies itu medianya Instagram, Youtube, 
Vlog. Kebanyakan dari kita itu oh gimana 
sih fokusnya supaya videonya bagus, 
supaya fotonya bagus. Tapi kita lupa kalo 
sebagai seorang foodies, tentu 
knowledgenya yang utama. Bisa aja 
fotonya biasa aja, tapi karena kemampuan 
knowledgenya tinggi, dia bisa punya 
pengetahuan lebih luas. Misalnya kalo dia 
sudah pernah ke Itali, dia bisa ngomong oh  

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  kalo spageti Itali yang authentic itu A B C 

D dan sebagainya. Nah itu adalah 
knowledge. Nah, tadi pertanyaannya apa 
lagi? Sorry agak lupa. 

 

51. JC Oh iya, memberikan informasi yang dapat 
dipercaya ga? 

 

52. JV Ya. Informasi yang dapat dipercaya itu 
penting sekali. Jadi ada unsur trust kan. 
Bisa dipercaya. Jadi jangan sampe kita 
menyampaikan sesuatu yang bohong. Balik 
lagi dibayar jadi menyampaikan sesuatu 
yang bohong dan itu jaman sekarang kerap 
terjadi. Karena apa? Karena pengen cepat 
dikenal pengen duitnya aja, pengen bikin 
video viral aja. Kaya misalnya nih, makan 
bakso dengan es batu. Es batunya mungkin 
janggal tapi viral, tapi tidak memberikan 
dampak apapun terhadap dunia kuliner 
Indonesia. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

53. JC Iya bener. Lalu jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan ga ko? 

 

54. JV Kalau profesionalitas bagi saya kita harus 
mendeskripsikan rasa. Kalo kita ngomong 
kuliner, komponen rasa itu yang 
terpenting. Jadi kalo kita deskripsikan rasa 
misalnya, review soal rendang ya kita 
deskripsikan. Buat saya seorang food 
blogger itu bisa tidak secara eksplisit 
mengatakan enak atau tidak enak secara 
eksplisit. Jadi kita harus deskripsikan. 
Misalnya oh rendang yang ini dagingnya 
empuk, kemudian e rempah–rempahnya 
cukup strong, kemudian ga eneg misalnya. 
Jadi deskripsinya hal seperti itu. Bisa jadi 
minyaknya itu sedikit. Ternyata ada yang 
seneng makan rendang minyaknya banyak. 
Sampe mbleneg eneg banget. Buat orang 
yang seneng minyak sedikit ya mungkin 
kalo minyak banyak ga enak. Kita 
makanan apa ya, kita harus deskripsikan 
seindah mungkin. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
55. JC Oh oke. Lalu mengunggah foto asli ya ko?  
56. JV Kenapa?  
57. JC Lalu konten menarik untuk dilihat. Koko 

memilki konten yang bagus ga? 
 

58. JV Konten yang menarik untuk dilihat. 
Subjektif ya. Subjektif. Kalo aku bilang 
konten menarik, nanti narsis. 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. Ga ada anak muda yang tertarik. 
Makanya kita kalau di Inijie, kita selipkan 
jokes, kita selipkan apa ya, bikin orang wow. 
Kaya misalnya nih, kita makan all you can 
eat. Kalau all you can eat kan ada misalnya 
apa ya tempat itu isinya daftar menunya ya. 
Kan kalau kita all you can eat, kalau kita 
cuma centang satu satu satu satu dari atas itu 
pasti ga menarik. Ya udah kita tulis satu dari 
atas sampe bawah sret, ternyata bikin orang 
wih kaya sultan ya makannya. Iya lah all 
you can eat makannya. Kadang video kaya 
gitu kita bikin juga. 

Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

59. JC Oke. Lalu apa, interaksi dengan 
pengikutnya? Misal kaya IG live IG story. 
Memberikan kesempatan pengikutnya untuk 
berkomentar juga ga ko? Kaya dibales gitu. 

 

60. JV Jadi kalo di social media, engagement itu 
sangat penting. Balik lagi kenapa seorang 
foodies bisa punya engagement? Karena dia 
punya trust integrity dan authority yang 
dibangun dengan follower yang aktif. Jadi 
kalo saya followernya fake, pasti ga bisa 
bangun interaksi. Dia buka question box 
misalnya. Ya ga ada yang nanya. Kita nanya 
g ada yang ngisi juga karena ga ada 
followernya yang aktif. Kita follower 100 
ribu, yang DM ratusan tiap hari yang masuk. 
Dan sebisa mungkin dibalas walaupun 
kadang ada yang terlewat.  

Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  Komen di IG feed harus kita balas, 

kemudian interaksi selalu memberikan 
informasi yang positif di Instagram story 
juga. Kemudian kalo kita punya Inijie 
akademik. Kadang kita punya acara 
gathering. Kita siapin juga. 

 

61. JC Lalu, memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat koko melihat unggahan 
food blogger? 

 

62. JV Kenapa?  
63. JC Memiliki cara yang tepat untuk menarik 

minat melihat unggahan food blogger. 
 

64. JV Cara yang menarik, sorry sorry sorry, cara 
yang menarik? 

 

65. JC Cara yang tepat untuk menarik minat 
melihat unggahan food blogger. 

 

66. JV Oke. Em, ga ada sih sebenernya.  
67. JC Ga ada ya?  
68. JV Ga ada sih. Maksudnya gini, bukan ga ada 

ga ada, tapi kalo aku selalu memberikan 
informasi yang valueable. Bisa aja sih kita 
bikin makan bakso pake es. Orang lihat 
kita ya that’s it. Orang ga akan lihat kita 
punya authority. Orang ga akan lihat kita 
orang yang expert tentang bakso gitu kan. 
Nothing else about it. Jadi supaya orang 
ketagihan dengan konten kita, konten kita 
harus valueable. Itu ada notifikasi IG feed, 
ada postingan baru. IG story ada postingan 
baru. Follower kita akan buka ini Inijie 
mau upload apa lagi sih. Jadi dengan selalu 
kombinasikan dengan yang tadi saya 
bilang. 70 persen informasi 30 persen 
entertainment. Kombinasikannya beberapa 
jokes. Kemudian tren yang lagi 
berkembang. Misalnya sekarang bahas 
corona. Ya udah kita bahas corona dari sisi 
kita sebagai food blogger. Kita kasi tips 
kalo misalnya dalam suasana yang apa ya 
orang banyak virus corona kita jadi tips. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
69. JC Ko videonya ilang.  
70. JV Tungguin dulu ya. Lagi download. Udah 

balik? 
 

71. JC Belum.  
72. JV Oke udah balik?  
73. JC Belum  
74. JV Wow oke.  
75. JC Atau pake suara aja ya ko ya. Eh sudah 

sudah. Lho ilang lagi. Gapapa ko pake 
suara aja ya ko ya. 

 

76. JV Oke. Sampe mana tadi ya?  
77. JC Sampe meiliki cara yang tepat untuk 

menarik minat itu lo ko. 
 

78. JV Tadi kaya misalnya soal coronavirus, kita 
sebagai foodies bisa ngomong jangan 
gunakan sumpit, jangan gunakan piring 
yang sama. Kita harus punya privasi 
supaya penyebarannya ada pencegahan 
gitu kan. Kita berikan informasi seperti itu. 
Jangan melulu kita bahas kuliner melulu 
tanpa melihat perkembangan.  

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

79. JC Oh oke. Lalu memberikan informasi secara 
terus–menerus ya ko ya? 

 

80. JV Ya dan konsisten. Jadi kalo kita food 
blogger ya 70 80 persen harus informasi 
tentang food. Jangan misal tiba–tiba 
switching jadi fashion jadi otomotif. Ga 
nyambung jadinya. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

81. JC Oh jadi konsisten gitu ya?  
82. JV Ya.   
83. JC Oh oke–oke ko. Sekian itu aja ko.  
84. JV Oke.  
85. JC Thankyou ya ko waktunya.  

Sumber: Data Diolah (2020 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 
 
JV : Jiewa Viery 
 
PFB : Peran Food Blogger 
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Lampiran 1. Transkrip Wawancara JV (Lanjutan) 

SFB : Syarat Food Blogger 
 
MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 
 
PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap Kafe 
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LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA LA 

 

Transkrip Wawancara Informan LA 

Nama  : Laura Angelia 

Pekerjaan : Food blogger 

Lokasi  : Melbourne (Via Whatsapp Video) 

Tanggal : 25 Februari 2020 
 
Waktu  : 13.18-13.38 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  LA: Laura Angelia 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Halo ce, Hari ini mau wawancara mengenai 

food blogger, ini cece siapa ya? 
 

2. LA E, Laura, Laura Angelia.  
3. JC Ce mau tanya, apa peran food blogger dalam 

sebuah kafe? 
 

4. LA E, menurut aku peran food blogger dalam 
sebuah kafe itu dia sebagai medium atau 
media komunikasi dari satu kafe untuk ke 
masyarakat luas. Baik itu untuk menyebarkan 
informasi, atau bisa jadi juga sebagai sarana 
promosi. Menurut aku sih seperti itu. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

5. JC Oke. Habis gitu, apakah cece pernah diajak 
berkolaborasi dengan salah satu kafe? 

 

6. LA E, pernah pernah, cukup sering.  
7. JC Kolaborasi seperti apa saja yang biasa 

dilakukan? 
 

8. LA Kolaborasi yang paling sering sih biasanya 
kalo ada sebuah kafe atau restoran yang 
mereka baru launching atau baru buka, e, 
biasanya mereka menghubungi aku dan juga 
teman–teman food blogger yang lain  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara LA (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  untuk dateng ke kafe tersebut terus cobain 

makanan–makanannya, dan mereka 
berharap bisa, kita bisa menyampaikan 
informasi tersebut kepada followers–
followers kita supaya mereka tahu oh ini ada 
kafe baru buka gitu. Biar orang–orang mau 
dateng. 

 

9. JC Oke. Habis gitu, apa aja ruang lingkup 
pekerjaan food blogger di industri kafe? 

 

10. LA e, ruang lingkupnya sih, kita eee dalam 
bentuk foto ya. Fotografi atau videografi. 
Atau misalnya kaya em, kalo aku dulu aku 
kan ada blog. Itu mencakup tulisan atau 
ulasan. 

 

11. JC Sorry ce.  
12. LA Oh gapapa–gapapa.  
13. JC Tadi sampe, yang ruang lingkup itu ce.  
14. LA Oh ruang lingkup. Oke aku ulang aja ya 

jawabannya. 
 

15. JC Iya.   
16. LA Oke. Kalo menurut aku sih ruang lingkup 

pekerjaan seorang food blogger itu paling 
banyak kita dalam bentuk foto atau 
fotografi. Biasanya foto–foto makanan atau 
minuman yang disajikan dalam sebuah kafe, 
eh dalam kafe itu nanti kita foto–foto atau 
video dan nanti kita upload di social media 
kita. Terus kalo misalnya seorang blogger 
yang di mana dia memang mempunyai 
sebuah blog, itu bisa juga dalam bentuk 
tulisan atau ulasan di blog blogger tersebut. 
Terus e, kadang ada juga misalnya dari kafe 
tersebut oh bagaimana kalo sarana 
promosinya aku kasi kamu voucher, terus 
kamu bisa bilang ke followers kamu eh ini 
kita mau bagi–bagi voucher, terus di follow 
Instagram mereka atau gimana lah biasanya 
caranya seperti itu, dalam bentuk giveaway 
atau voucher gitu bisa. Seperti itu. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara LA (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
17. JC Oke. Habis gitu, apakah dengan menggunakan 

jasa food blogger maka kafe tersebut akan 
dapat ramai? 

 

18. LA Em, menurut aku ramai atau tidaknya sebuah 
kafe itu lebih bergantung ke kualitas makanan 
minuman dan service yang disajikan kafe 
tersebut. Kalo misal emang konsumen atau e 
customernya kaya berkenan di hati mereka ya 
bisa jadi maksudnya change untuk kafe tersebut 
lebih rame itu lebih besar. Cuma memang kalo 
misalnya mereka sebuah kafe yang baru buka 
atau baru launching, peran food blogger itu 
memang, e perannya cukup penting untuk 
mendatangkan e konsumen– konsumen baru ke 
kafe tersebut. Tapi untuk konsistensi 
keramaiannya kita ga bisa menggantungkan ke 
food blogger lagi. Kalo menurut aku sih seperti 
itu. 

Pengaruh 
Food 
Blogger 
terhadap 
kafe (PFK) 

19. JC Oke habis gitu faktor apa saja yang 
mempengaruhi kesuksesan seorang food 
blogger mendatangkan massa ke sebuah kafe? 

 

20. LA Em, untuk mendatangkan massa ke sebuah 
kafe, yang pertama sih e mungkin jumlah 
followers kali ya. Kalo jumlah pengikut atau 
followersnya banyak sih jadi semakin besar 
power seorang food blogger tersebut 
menyebarkan informasi tersebut. Em, tapi bisa 
juga dari taste atau, kan sebenernya taste tiap 
orang kan berbeda–beda. Tapi kalo misalnya 
ada kaya misalnya ada orang yang kaya mikir 
oh aku percaya nih sama food blogger yang ini 
dibandingkan food blogger yang ini jadi aku 
lebih percaya kalo si A bilang ini makanannya 
enak tempatnya oke kaya gitu. Taste menurut 
aku cukup penting. Terus kejujuran juga jadi 
karena ada beberapa food blogger yang di cap 
oh food blogger ini semua kaya semua e job 
diambil. Oh ini pokoke makanan ini enak 
disana enak semua enak.  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  Em, ya bisa jadi ini orang terlalu baik, main 

aman, cuma ada juga yang bener–bener jujur 
terus blak–blakan, oh mungkin disini kurang 
cocok sama taste aku, aku ga terlalu suka 
makan ini. Itu juga banyak yang kaya gitu. 
Terus engagement sama followers itu juga 
penting. Em, untuk mendatangkan massa. Terus 
konsistensi dalam mengupload konten dan juga 
last but not least mungkin skill fotografi juga 
kali ya. Soalnya kadang kalo misalnya wah si 
ini foto makanannya bener–bener menggugah 
selerah itu memperngaruhi juga bikin orang 
pingin cobain, dateng dan cobain makanan 
sebuah kafe. Gitu sih. 

 

21. JC Oke. Lalu bagaimana tanggapan cece apabila 
food blogger yang sama diundang ke dua kafe 
berbeda, hasilnya berbeda juga apa nggak? 

 

22. LA Kalo dua kafenya berbeda, tapi bloggernya 
saja? 

 

23. JC Iya. bloggernya sama.  
24. LA Jadi satu blogger dua kafe gitu?  
25. JC Iya.   
26. LA Em, ya tergantung sih. Tergantung gimana 

kafenya dan em, kualitas makanan dan 
minumannya juga sih. Kalo misalnya dua–
duanya bagus ya jadi sama, kalo misalnya satu 
lebih bagus. Cuma kalo menurut aku pribadi 
sih, semakin e gimana ya. Seorang food 
blogger kalo dia semakin banyak pengikutnya, 
biasanya em, dia lebih bijak untuk em, dalam 
apa ya, mengekspresikan kaya e apa ya, dalam 
mengungkapkan kata–kata. Misalnya dia coba 
makanan nih, em, terus ternyata menurut dia itu 
tuh ga enak misalnya. Cuma karena dia 
followernya udah banyak banget dan dia ga 
mau dong dia buat apa sih namanya, hubungan 
dia dengan owner kafe tersebut rusak kaya oh 
ini ini ga enak nih. Cuma biasanya bisa jadi kita 
lebih memberikan  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  feedback yang membangun daripada 

menjatuhkan gitu. Jadi mungkin kita bisa 
kaya main kata–kata aja oh kalo makanan 
yang ini menurut aku pribadi dari taste aku 
pribadi mungkin dia lebih ke arah yang asin 
dan aku pribadi aku ga terlalu suka asin. 
Cuma kalo kamu suka makanan yang asin, 
kamu pasti suka banget makanan ini. Bisa 
dirubah gitu. Atau mungkin pada saat dia 
dateng dan coba makanannya kita bisa 
langsung ngomong ke ownernya eh kalo 
menurut aku mungkin makanan ini terlalu 
asin sih buat aku. Cuma ga tau e selera kalian 
atau dari kamu yang punya atau chef–chef 
sendiri kaya gimana. Cuma itu menurut aku 
sih. Untuk feedback aku aja gitu. Jadi ya, ya 
pinter–pinter lah. Tergantung lah, ga bisa 
ngomong semua bakal sama semua bakal 
beda gitu sih. Ya tergantung lah. 

 

27. JC Habis itu, apakah selama ini ada food blogger 
yang dikatakan tidak sukses karena kafe yang 
menggunakan jasa food blogger tersebut tidak 
ramai? Kalau ada apa penyebabnya? 

 

28. LA 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. Cuma memang dulu aku ada kasus e ada 
kaya oknum–oknum yang menyebut dirinya 
food blogger, padahal dia beli followers kaya 
gitu. Terus dia, mungkin dia memang, apa 
namanya, mungkin dia memang e genuine 
memang pingin jadi food blogger tapi sudah 
jauh ketinggalan  

Pengaruh 
Food 
Blogger 
terhadap 
Kafe (PFK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  gitu. Jadi kaya dia ah aku beli followers aja 

dulu, nanti jadi food blogger apa nggak 
sukses atau nggaknya belakangan aja. Terus 
dia dateng ke kafe–kafe dia dateng sendiri, 
kafe tersebut ga kontak dia, lalu dia bilang oh 
aku food blogger dan aku ada jasa untuk 
mempromosiin kafe kamu. Kamu mau apa 
ngga? Harganya jauh lebih murah 
dibandingin food blogger A, B, C, D, E kaya 
gitu, terus mungkin kaya owner–owner yang 
nggak kenal kita atau mereka ga tau atau 
ngambil jasanya dia terus e ternyata 
followers–followersnya itu kaya palsu, terus 
jadi kaya usaha mereka untuk menyampaikan 
informasi kan gagal karena memang follower 
palsu kan mengacaukan orang ya. Jadi 
kegagalannya dia disitu. Terus nanti 
ownernya ketemu kita terus bilang oh kita 
pakai jasanya ini gini gini gini terus baru kita 
kasi tau oh si A, atau si B, atau si C ini 
sebenernya kaya gini gini gini. Cuma kan kita 
ga mau yang langsung ngomong ke owner–
owner dia itu kaya gini gini gini. Kita kan ga 
mungkin ngomong gitu. Cuma kalo 
kenyataannya kena baru kita ngomong ya. Oh 
ya sebenernya mereka kaya gini. Cuma 
kegagalannya sih kebanyakan kaya gitu sih. 

 

29. JC Oh gitu. Apakah cece memiliki pengetahuan 
tentang makanan yang diulas biasanya kalo di 
kafe–kafe? Terus memberikan informasi 
yang dipercaya, terus jujur dan profesional, 
mengulas makanan, sama mengunggah foto 
asli saat mengulas makanan? 

 

30. LA Oh iya dong. Cuma kalo jaman dulu sih aku 
em, aku nggak punya pengetahuan yang 
bener–bener dalam soal makanan–makanan, 
cuma kalo misalnya ada, ada ingredients 
yang aku belum pernah coba sebelumnya, 
aku akan berusahan se netral  

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  mungkin sih dalam menyampaikan informasi 

tentang makanan tersebut ke followers–
followers aku dan aku juga coba nanya ke 
mungkin orang yang pernah nyoba 
sebelumnya eh gimana rasanya terus kamu 
coba bandingin sama yang ini gimana 
menurut kamu? Biasanya sih aku kaya gitu. 
Iya. Cuma sekarang sudah jauh lebih tahu lah 
tenang makanan–makanan kaya gitu. 

 

31. JC Oke. Lalu apakah cece memiliki konten 
menarik untuk dilihat? Terus memiliki cara 
yang tepat untuk menarik minat melihat 
unggahan dari food blogger? 

 

32. LA Eh, selalu dicoba hehe. Kita sih sebagai food 
blogger selalu mencoba untuk memberikan 
memberikan apa namanya, memberikan 
konten yang menarik untuk dilihat. Karena 
itu pekerjaan kita. Kalau sampai gagal dalam 
hal itu ya kurang bisa dibilang lihai. 
Bercanda. Kita sih bakal selalu berusaha. 
Dulu aku sih, kita kan ada kaya komunitas 
ya, waktu aku masih di Surabaya. Kita ada 
komunitas para kaya food blogger atau kaya 
food instagramer gitu–gitu. Biasanya kita 
kalo diundang kita diundang bareng–bareng. 
Nah waktu kita diundang bareng itu, dalam 
satu event yang dateng 20 blogger misalnya 
gitu, biasanya kita kaya disana itu kita kaya 
berbagi gitu apa ya. Kita kaya berbagi ide 
lah. Si A, si B, si C, oh dia suka bareng foto 
dari atas nih. Ini bagus banget nih. Ini kaya 
jadi satu. Terus pinjem tangan temen–temen 
segala macem. Terus ada yang lebih suka 
fotonya close up kaya gitu. Jadi dalam satu 
event itu kita bisa kaya dapet foto banyak dan 
dapet ide kita bisa sharing–sharing juga sama 
temen lain jadi membuat konten kita jadi 
lebih menarik lah untuk di sharing ke 
followers–followers gitu. 

Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
33. JC Habis gitu kalo interaksi dengan pengikutnya 

cece misalnya kaya IG live IG story gitu. 
Memberikan kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar. 

 

34. LA Ya.  
35. JC Ditanggepi ga sama cece?  
36. LA Oh iya. Ya kita ya kalo aku pribadi mencoba 

menanggapi sebisa aku sih. 
Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

37. JC Lalu memberikan informasi secara terus 
menerus ga? 

 

38. LA Tentang?  
39. JC Mengenai tentang makanan–makanan gitu. 

Kaya rutin ga? 
 

40. LA Oh sekarang sudah nggak. Kalo dulu di 
Surabaya sih iya. Kalo sekarang di Australi 
nggak. Fokusnya sudah berbeda. 

Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

41. JC Sekarang ngapain ce di Sydney?  
42. LA Oh aku di Melbourne. Aku sekolah sekarang. 

Kalo tahun ini, eh, kalo dulu aku awalnya ke 
Melbourne ini aku ambil working holiday visa, 
terus aku disini dua tahun ngga mau pulang, 
akhirnya aku sekolah. 

 

43. JC Oh oke. Dulu cece pernah review di Caturra?  
44. LA Iya pernah. Itu udah lama banget sih.  
45. JC Iya. Soalnya justru lihat di internet itu pake 

namanya cece to, jadi ya pake cece ga boleh 
pake yang lain. 

 

46. LA Loh kamu skripsinya tentang apa?  
47. JC Tentang analisis food blogger terhadap 

Monopole sama Caturra. 
 

48. LA Oh. Kenapa Monopole sama Caturra?  
49. JC Soalnya kan juga kenal to sama kokonya jadi 

wawancaranya juga sama kafenya kan kaya 
mirip juga. 

 

50. LA Oh iya. Oalah i see i see.  
51. JC Oke thankyou ya ce.  
52. LA Oke thankyou bye.  

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

LA : Laura Angelia 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 
 
PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap Kafe 
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LAMPIRAN 3. TRANSKRIP WAWANCARA JM 

 

Transkrip Wawancara Informan JM 

Nama  : Jack Magnifico  

Pekerjaan : Food blogger 

Lokasi  : D’Journal 

Tanggal : 26 Februari 2020 
 
Waktu  : 14.24-13.37 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  JM: Jack Magnifico 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Pertama, apa peran food blogger dalam 

sebuah kafe? 
 

2. JM 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. Nah kaya gitu. Jadi kita lebih ke 
exposure dan awareness sih. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

3. JC Oke. Yang kedua apakah Anda, eh apakah 
koko pernah diajak kolaborasi dengan 
salah satu kafe? 

 

4. JM Dengan salah banyak kafe juga pernah, ga 
satu aja. 

 

5. JC Oke. Lalu kolaborasi seperti apa aja yang 
biasa dilakukan? 

 

6. JM Kolaborasi macem–macem. Jadi biasanya 
kita dipanggil lalu ada ehm profit value 
yang kita dapet juga dari kafe, ya dengan 
kata lain dibayar karena e food blogger 
juga jasa ya, karena kita dateng kesana kita 
juga, ini kepanjangen ga seh? Kita dateng  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  kesana juga kita ada effort satu transportasi 

kedua waktu ketiga kita foto–foto juga itu 
jasa semuanya. 

 

7. JC Lalu, apa saja ruang lingkup pekerjaan 
food blogger di industri kafe? 

 

8. JM Lingkup pekerjaan oke. Ehmm, mostly kita 
takes photos karena kita butuh konten 
untuk jobdesc kita promosi exposure dan 
lain–lain. Takes videos dan lain–lain. Lalu 
biasanya kita juga ngereview, dengan kata 
lain kita kasi honest opinion kita tentang 
kafe yang kita kunjungi, entah itu baik 
maupun buruk, semuanya dituangkan di 
konten kita. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

9. JC Habis gitu, apakah dengan menggunakan 
jasa food blogger maka kafe tersebut akan 
dapat ramai? 

 

10. JM Oke pertama–tama food blogger bukan 
dukun. Jadi kita. Banyak faktor yang 
mempengaruhi 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 di luar kendali food blogger gitu. 
Banyak faktor gitu. 

Pengaruh Food 
Blogger terhadap 
Kafe (PFK) 

11. JC Faktor apa saja yang mempengaruhi 
kesuksesan seorang food blogger 
mendatangkan massa ke sebuah kafe? 

 

12. JM Oke. Untuk mendatangkan massa ke 
sebuah kafe. Jadi mungkin aja food 
blogger A dipanggil oleh kafe yang 
followersnya sesuai dengan followersnya 
food blogger tersebut. Dengan kata lain 
misalnya gini, ee food blogger A itu 
spesialisnya di kafe–kafe yang jual comfort 
food misalnya. Postingannya comfort food 
comfort food comfort food, nah 
audiencenya sudah terbiasa dengan konten 
food blogger tersebut yang mengundang 
juga adalah yang menjual comfort food, 
dengan kata lain segmennya masuk, 
produknya masuk  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  dan pasti audiencenya lebih tertarik karena 

segmennya cocok. 
 

13. JC Lalu bagaimana tanggapan koko apabila 
ada food blogger yang sama, diundang 
untuk berkolaborasi di kafe yang berbeda, 
hasilnya berbeda juga? 

 

14. JM Maksudnya gimana ya?  
15. JC Jadi kaya food bloggernya itu sama, tapi 

diundang satu kafe apa misalnya, kafe 
Caturra gitu tapi food bloggernya sama 
gitu. 

 

16. JM Ya tentu satu food blogger nggak bisa 
diem di satu tempat aja dong. Pasti banyak 
terjadi kalo kita diundang ke banyak kafe 
yang maksudnya mirip ya? 

 

17. JC Iya. Tapi hasilnya itu sama atau nggak?  
18. JM Beda dong. Hasilnya itu hasil apa ya? 

Maksudnya hasil exposurenya? 
 

19. JC Ya.  
20. JM Nggak mesti dong. Banyak faktor yang 

mempengaruhi ya. Karena kafe A dan kafe 
B mungkin mirip, mungkin tastenya beda, 
atau ambiencenya beda, atau harganya 
beda. Jadi orang audience akan otomatis 
memilih gitu. Mungkin mereka coba dua–
duanya, tapi in the end yang menentukan 
bakal balik atau nggaknya itu mereka 
sendiri. 

 

21. JC Oke, habis gitu apa selama ini ada food 
blogger yang dikatakan tidak sukses 
karena kafe yang menggunakan jasa food 
blogger tersebut tidak ramai? Kalo ada apa 
penyebabnya? 

 

22. JM Oke. Kalo kita bahasannya sukses atau 
tidak sukses itu kayanya agak agak kurang 
pantes ya. Karena kita pun ga isa menilai 
diri kita diri mereka sukses atau nggak 
sebagai food blogger. Karena sekali lagi, 
munkin aja nggak tepat aja gitu food 
blogger A dengan segmennya dia ee 
diundang ke restoran yang bukan 
segmennya si food blooger. Bisa jadi.  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  Karena misalnya kamu restoran jual steak 

yang harganya satu juta per porsi, tapi 
kamu undang food blogger yang 
segmennya streetfood, itu nggak masuk 
gitu. Jadi apa dia bisa dibilang gagal? Ya 
nggak. Itu karena nggak tepat aja. 

 

23. JC Lalu apakah koko memiliki pengetahuan 
tentang makanan yang jelas, lalu 
memberikan informasi yang dipercaya dan 
profesional gitu dalam mengulas makanan 
dan foto–fotonya itu asli? 

 

24. JM Oke satu satu aja ya.  
25. JC Iya.  
26. JM Pengetahuan tentang makanan yang diulas. 

Oke. Basicly food blogger itu hampir 
semua ga ada background di food 
technology ya. Atau chef mungkin 
beberapa ada, tapi hampir semua seng saya 
kenal backgroundnya buka food. Jadi ga 
semua mungkin tahu banyak tentang 
makanan ini bahannya apa aja, makanan 
ini historynya gimana. Mostly ga ada basic 
knowledge tentang itu. Cuma seiring 
berjalannya waktu, kaya kita belajar ya 
misalnya aku sudah pernah ke restoran 
Vietnam nih. Oh aku tahu kalo mostly 
Vietnam food itu pake daun coriander. 
Ketika kita suatu saat visit ke restoran 
Vietnam yang lain, kita tahu kaya gitu. Oh 
iya ini basicnya pake coriander. Oh 
sandwich di Vietnam itu crunchy, ga 
empuk. Kaya gitu misalnya. Oke jadi 
pengetahuan itu seiring waktu kita dapet 
banyak insight gitu. 
Terus memberikan informasi yang dapat 
Anda percayai. Oh ya. Jadi em, kalo 
reliability itu sebenernya subjektif ya. 
Yang penting taste itu personal aja. Kalo 
aku bilang enak tapi ada orang nyoba tetep 
ga suka sebenernya itu relatif karena itu 
taste. Yang penting informasinya jelas 
kaya misalkan nih, emm, ini ada lobster 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  sandwich harganya 60 ribu. Dapet pickel 

dua biji, tomat sebiji saha cheese. Ya udah 
apa yang kalo dia kesana, dia harus dapet 
barang persis yang aku deskripsikan. Kalo 
misalnya dia dapet barang yang ga sesuai, 
it’s not my fault. Ya. 
Terus jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan ya. Jujur dalam 
pengartian gini. Sometimes kita ga bisa 
memberikan kritik yang keras kepada suatu 
restoran karena etika ya. Jadi misalnya nih, 
ada restoran A undang kita terus 
makanannya ada yang enak ada yang 
nggak. Kita sebenernya nggak perlu 
mempublish yang ga enak. Gitu. Etikanya 
kaya gitu. Kita kita bisa aja publish yang 
enak. Yang ga enak kita save aja, kita kasi 
kritik personal ke owner tapi kita ga perlu 
publish. Karena satu bisa merugikan orang 
lain. Kedua kita ga bohong, cuma kita ga 
jujur aja. Eh bukan ga jujur apa ya, ya apa 
ya, antar bohong dan diem aja itu beda lo. 
Jadi kita jujur aja memang ada yang enak 
disini, atau ambiencenya bagus. Atau 
harganya murah. Pasti ada sisi positif yang 
bisa kita publish, instead of yang negatif 
gitu. 
Terus mengunggah foto asli saat mengulas 
makanan. Sure foto asli. Foto palsu itu 
gimana ya? 

 

27. JC Hehehe. Ee apa koko memiliki konten 
menarik untuk dilihat? 

 

28. JM Oh ngga yang ini, mengunggah foto asli 
saat mengulas makanan. 

 

29. JC Ya itu gini.  
30. JM Oh oke oke. Ya ga tau ya. Kalo di fotografi 

kan standar orang beda–beda ya. Ada food 
blogger yang foto pake HP aja. Karena dia 
merasa oh yang penting infoku. Ini lo aku 
punya info kuliner blusukan, hidden gem 
yang jarang orang tahu, yang penting bikin 
ngiler, super zoom ya kan.  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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  Ada kaya gitu. Tapi ada juga orang yang 

aku pengen fotoku bagus biar Instagramku 
bagus. Karena aku punya standar gini gini 
gini. 

 

31. JC Lalu cara menarik minat saat melihat 
unggahan food blogger? 

 

32. JM Ehmm, cara ya. 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. Cuma kalo 
saya pribadi food itu konten food itu so 
colorful lah ya. Misalnya hari ini aku foto 
burger nih, terus misalnya besok aku foto 
kepitingnya Beatus, kan warnaya beda 
banget. Karena kalo konten food pasti 
colorful. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

33. JC Lalu interaksi dengan para pengikut? 
Contoh IG live atau IG story yang 
memberikan kesempatan pengikutnya 
untuk berkomentar 

 

34. JM He ehm, jadi misalkan memang 
engagement yang bagus dengan followers 
itu karena interaksi ya. Jadi kita ngga 
melulu kita komunikasi satu arah. Kita 
sharing 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 biar, ehm mungkin 
followermu mau tanya itu takut kaya 
ganggu ga ya. Paling messageku kependem 
di box gitu. Kalo kita buka kesempatan 
kaya gitu, nanti audience akan lebih open 
sama kita. Ga akan takut ga 
terindimidasilah misalnya. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

35. JC Lalu memberikan informasi secara terus 
menerus? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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36. JM Ehmm. Ya konten memang harus dicari 

tiap hari ya. Secara food blogger kan 
contect creator gitu. Tapi sekali lagi 
ehmm. Memang sharing sharing tapi ada 
frekuensi tertentu yang harus kita 
balancing sama interaksi. Jadi ga giving 
terus eh ga giving terus tapi kita take back 
apa sih yang audience bilang tentang kita, 
apa sih yang ingin tahu dari kita kaya gitu. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

37. JC Oke sekian terima kasih.  
38. JM Thankyou  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

JM : Jack Magnifico 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap Kafe 
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LAMPIRAN 4. TRANSKRIP WAWANCARA STE 

 

Transkrip Wawancara Informan STE 

Nama  : Steven (Toby’s Estate) 

Pekerjaan : Owner 

Lokasi  : Toby’s Estate 

Tanggal : 3 Maret 2020 

Waktu  : 14.55-15.08 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  STE: Steven (Toby’s Estate) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Halo selamat siang ko.  
2. STE Yes.  
3. JC Ini kokonya namanya siapa ya?  
4. STE Steven  
5. JC Yak. Pemilik kafe Tobys?  
6. STE Toby’s Estate  
7. JC Yak. Oke mau tanya ko, bagaimana cara 

menjalankan sebuah kafe yang benar ya? 
 

8. STE Kafe itu basicly kamu harus 
Instagramable, kamu harus menyuguhkan 
makanan dan minuman yang benar of 
course karena kamu bikin rumah makan 
gimanapun juga bukan tempat foto doang 
tapi e gimana supaya e orang bisa nyaman 
disana dengan makanan dan  
minumannya. Kalo cuma tempat cantik 
tapi makanan dan minuman ga bagus, 
orang foto sekali dua kali udah bosen. Jadi 
tetap harus ada satu yang everlasting 
disana. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
9. JC Oke. Lalu apakah koko setuju bahwa 

penggunaan food blogger merupakan cara 
yang tepat untuk mempromosikan dan 
memiliki dampak positif terhadap 
perkembangan kafe? 

 

10. STE Food blogger harus kita jadikan helper, 
bukan main ingredients in your business. 
Jadi kenapa sih ada food blogger? Jaman 
dulu ga ada food blogger bisnis tetap jalan 
asal quality sama service quality kita 
bagus. Tapi lately kita ga bisa deny sejak 
adanya Instagram dan juga adanya sosial 
media blogger itu jadi dapet kerjaan baru. 
Orang–orang yang jago bermain sosial 
media ini akhirnya menamakan dirinya 
food blogger. Nah kenapa e mereka bisa 
terkenal? Karena pada saat mereka jago 
memainkan, mereka bisa bikin orang terus 
dateng e melalui Instagram. Jadi kemarin 
kaya saya baru buka satu kafe lagi di e 
Pakuwon Mall Nam Hyeong, yang saya 
dapatkan semua tamu yang datang pesen 
menu bukan dari buku menu saya tapi dari 
Instagram Nam Hyeong. Kebetulan saya 
waktu itu mainin sendiri, saya ga pake 
food blogger. Cuma saya barusan hire 
food blogger juga untuk manage account 
karena saya udah ga kepegang. Jadi 
menurut saya penting atau ga penting? 
Saat ini makanan harus bener dulu baru 
kita push kita boost dengan food blogger. 
Bukan boost the business without good 
food. Ga ada gunanya food blogger dateng 
kalo makanannya ga enak. Dia mau boost 
gimana juga orang ga bakal balik. 

Pengaruh Food 
Blogger terhadap 
Keberhasilan 
Kafe (PFK) 

11. JC Ya. Apakah food blogger selalu memiliki 
dampak positif terhadap semua kafe atau 
ada segmentasi tertentu? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
12. STE Ga selalu. Menurut saya e, ga ada gunanya 

kamu panggil sorry sorry, kamu panggil 
Anastasia Siantar ee salah satu food 
blogger yang kelas atas ke Mikober. 
Mikober yang 9.000 satu porsi. Satu orang 
makan paling 25.000 udah kenyang. Kamu 
panggil Anastasia Siantar atau Silvia 
Siantar atau siapapun yang kelas atas kelas 
atas kesana ga ada gunanya. Ga bakal 
membuat marketnya datang. Jadi 
segmentasi yes pasti ada. Ada food blogger 
yang khususnya itu. Ya yang bawah–
bawah itu, saya ga tau namanya. Jujur no 
offense saya ga punya yang bener–bener 
bawah. Yang middle saya punya. Jadi 
menurut saya ya kita harus tahu juga e 
sorry to say supir angkot kita suruh nyupir 
BMW sampe mati juga ga jalan dengan 
benar. BMW kamu pasti cepet rusak. Supir 
BMW kamu suruh supir angkot, 
kemahalan bayarnya. Jadi kita harus tahu 
kelasnya juga. 

Pengaruh Food 
Blogger 
terhadap Kafe 
(PFK) 

13. JC Iya bener. Lalu bagaimana cara yang 
paling efektif dalam menentukan food 
blogger yang diajak kolaborasi 
meramaikan kafe? 

 

14. STE Em, kamu harus bisa baca namanya food 
blogger pasti followersnya sudah banyak, 
postingannya sudah banyak. Jadi pas kamu 
menentukan dia cocok atau nggak, kamu 
harus lihat dia udah post di kafe mana aja. 
Kalo mungkin kaya Tobys, mungkin kita 
prefer food blogger yang udah keliling 
dunia. Yang mungkin udah sering ke sana 
sini. Seperti di Jakarta kita pake Denisa 
Hadi. Denisa Hadi, waktu itu kita pake 
siapa lagi ya. Ga hafal. Jadi e ya kita ada 
pake beberapa yang memang kelas 
international. Karena koki kita memang 
dari Australi. E seperti Kimukatsu, kita 
pake any blogger karena mid class. Ya 
seperti Gioi, saya harus pake yang  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 



77 
 

Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  kelasnya CNY12, atau Jack Magnifico, 

atau Vicky Yuwono. Jadi harus pake 
kelas–kelas orang–orang yang dateng itu 
yang melihat blogger itu orang–orang yang 
dikelasnya. 

 

15. JC Oke. Lalu sebagai pakar restoran, hal apa 
saja yang paling penting yang harus 
dilakukan sebuah kafe agar tetap hidup? 

 

16. STE Aduh kalau ngomong pakar kayanya saya 
ngga banget ya. Tapi saya cuma passion di 
bidang restoran. Jadi kalau bilang ahli 
banget ngga juga. Cuma saya melalukan 
restoran ini karena saya hobi dan dari 
kuliah juga saya kerjanya di kafe and 
restoran, di hotel casual. Sekolah saya juga 
finance, ga ada hubungan saya restoran 
sama sekali. Cuma bagi saya its all about 
managing your cash. Ya e how you 
manage your cash is depend what you 
wanna do design, you wanna do clohing, 
you wanna do restaurant. Itu kan cuma 
objek yang dipakai untuk dijual. E sorry 
pertanyaannya apa tadi? 

 

17. JC Sebagai pakar restoran, hal apa yang 
penting dilakukan kafe agar tetap hidup? 

 

18. STE Em, quality control. Keberhasilan 
Kafe (KK) 

19. JC Ini udah berapa tahun bukanya Toby’s?  
20. STE Tobys baru dua tahun. Satu setengah tahun.  
21. JC Lalu menurut koko laba perusahaan yang 

meningkat merupakan indikator 
keberhasilan usaha? 

 

22. STE Laba perusahaan meningkat ya berarti 
bisnisnya bagus. Simpel. Tapi beberapa 
perusahaan saya yang bagus labanya ga 
meningkat karena ada beberapa faktor 
seperti kenaikan UMR yang terlalu tinggi 
dan juga kondisi ekonomi yang tidak 
menentu seperti berita–berita yang akhir–
akhir ini yang menurut saya harusnya 
orang yang sekolah tuh ga perlu ngikuin itu 
berita. Makanya saya lihat temen–temen  

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  yang belanja di supermarket berlebihan 

menurut saya lu itu lulusan Australi lulusan 
Amerika kok otak lu kaya gitu ya. Masa lu 
cuma denger gitu aja, kalo memang ada 
covid-19 di Surabaya, kenapa yang dateng 
ke mall semua ga pake masker? Iya kan? 
Mau ditutup–tutupin ga mungkin ketutup. 
Sorry sorry sorry, kotoran mau ditutup 
apapun baunya pasti keluar. Ga ada ya ga 
ada. Saya yakin predisen kita announce 
karena dipaksa oleh luar negeri. Dalam arti 
kata ini akan bahaya e kondisi ekonomi 
kita kalau kita ga jujur. Tapi kan itu 
indikasi orang terindikasi fever, belum 
terindikasi covid-19. Mungkin mereka saya 
baca berita mereka masih di tahap inkubasi 
minggu pertama. Which is satu minggu lagi 
baru bisa ngomong kita oke ga. Saya 
denger satu berita yang mati di Cianjur 
yang katanya corona, ternyata pas di cek 
tidak corona. Tapi gosipnya wih covid 
covid covid. Saya bilang tugas polisi dan 
tugas pemerintah Indonesia untuk 
nangkepin semua yang yang menyebarkan 
hoax ini. 

 

23. JC Iya bener. Lalu peningkatan produktivitas 
dalam sebuah restoran itu penting ga? 
Kalau penting, seberapa penting dan apa 
dampak positifnya? 

 

24. STE Sangat penting. Makanya saya ciptakan 
yang namanya ISB system QR 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. Jadi kalo anak buah kita 
kadang terlalu sibuk ga kepegang. Kamu 
bisa kesini kamu pesen cappucino, terlalu 
lama, oh sorry, nah ga dapet, ini lama 
banget. Saya lagi rapiin looknya lagi. Kita 
lagi rapiin supaya ke samping, ga kedepan. 
Sorry banyak ralat ya. Gapapa sambil  

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  makan, it’s okay. Saya sudah biasa sambil 

makan sambil foto. Foto dulu. Foto dulu 
nanti ga enak. Mana ya cappucino. 
Cappucino satu submit order yes. Udah 
anak buah saya ga perlu dateng. Jadi pada 
saat kamu ga mau berinteraksi dengan anak 
buah dalam arti, sorry ada yang bau ada 
yang waiternya lama dipanggil susah. We 
have Qrnya, you can order straight away. 
Tapi kita lagi rapiin terus menunya. 
Memang menu ini terus terang kita pake 
sistem menu yang ada di e, online shop 
yang ada saat ini. Formatnya kita ikutin 
supaya tamu–tamu ga pusing. Kita udah 
untuk meningkatkan produktivitas dengan 
toko segini gede, kita sempat pakai dua staf 
doang dengan QR code system. Dua staf 
yang didepan ya. Bar ada sendiri. Akhirnya 
sales kita sama kaya punya lima enam staf. 
That’s the productivity. 

 

25. JC Lalu daya saing dengan kompetitor itu 
penting ga? Bagaimana cara meningkatkan 
daya saingnya? 

 

26. STE Menurut saya kompetitor itu yang 
membuat kita maju. Kalo ga ada 
kompetitor, gimana orang tahu kamu lebih 
baik? Jadi e ngomong kasar lah, kita kalo 
ngejar cewek, itu  cewek paling cakep di 
sekolah. Ya kan. Tapi cewek itu yang kejar 
cuma satu cowok. Apa gunanya? Kalo 
yang ngejar tiga cowok, kan bisa di 
compare kan? Sama kita pergi ke restoran 
abis minum Tobys Estate, orang pergi ke 
kafe A kafe B kafe C, orang akan ngomong 
ternyata Tobys Estate kopinya lebih enak. 
Kita bawa beansnya dari Australi. 
Semuanya kita impor sendiri. Nah perkara 
kalo beansnya itu masih ga enak, either 
salah baristanya saya atau kita managenya 
atau beansnya pada dasarnya ga enak. Saya 
ga bilang beans lokal jelek. Kita beli 
banyak biji kopi dari Indonesia. Tapi kita  

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  roasting di Australi karena yang roasting 

itu orang Australi. Langusng orang 
Australi. Dan beans kita bagus, Indonesia 
itu kaya dengan bahan–bahan yang bagus. 
Tapi masalahnya Indonesia itu tidak 
banyak dengan orang–orang yang skillfull. 
Jadi saya mau bantu kalian–kalian ini 
yang interview supaya kalian belajar untuk 
asah skill kalian jangan nanggung, 
mentokin sekalian. Karena kedepannya 
kita akan menghadapi kompetisi yang dari 
Vietnam Malaysia yang dateng dengan 
mudahnya. Apalagi Jokowi terus tanda 
tangan dengan Australi, Malaysia, dengan 
Hongkong, semua tanda tangan jadi habis 
gini semua ekspatriat profesional dari luar 
negeri masuk dengan mudah. Itu akan jadi 
saingan kita. 

 

27. JC Lalu kompetisi restoran melayani 
masyarakat itu penting ga? Kalau penting 
bagaimana menilai kompetisi dan 
meningkatkan kompetisi? 

 

28. STE Kompetisi kita dalam melayani penting 
sekali, gimana caranya kalau saya lihat sih 
dari keramaian restoran ya. Paling 
gampang e kita saya juga manage Sushi 
Tei. Sushi Tei saingan kita buanyak 
banget. Tapi selama kita terus tingkatkan 
kualitas pelayanan, kita tingkatkan ini itu, 
saya rasa kita ga akan ketinggalan. Terus 
kalo kita fokus dikomplain, haduh kenapa 
sih mall masukin sushi ini, kenapa sih 
mall masukin sushi itu. Untuk apa 
komplain? Mending lihat diri sendiri, 
apakah you sudah do your best? Apakah 
you sudah beresin yang harus you beresin? 
Dari pada harus komplain sama yang lain. 
Menurut saya adanya pemain lain itu yang 
membuat kita harus berkaca diri. Have we 
done our best? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 4. Transkrip Wawancara STE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
30. STE 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. Jadi cara saya membangun 
salah satunya saya membangun hubungan 
dengan suppliers. Saya ga mau suppliers 
saya tidak terbayar. Semua supplier harus 
dibayar karena tanpa mereka kita tidak 
bisa hidup. Sama juga dengan karyawan. 
Saya tidak pernah telat bayar gaji kecuali 
mereka belum punya rekening atau 
mereka kabur tiba–tiba, saya nahan 
gajinya. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

31. JC Iya. Koko punya berapa fnb di Surabaya?  
32. STE Surabaya, Jakarta, Bali saat ini 58.  
33. JC 58 wow banyak juga ya. Oke sekian 

terima kasih. 
 

34. STE Oke. Thankyou  
Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

STE : Steven Toby’s Estate 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap Kafe 
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LAMPIRAN 5. TRANSKRIP WAWANCARA KCE 

 

Transkrip Wawancara Informan KCE 

Nama  : Kevin (Caturra Espresso) 

Pekerjaan : Owner 

Lokasi  : Caturra Espresso 

Tanggal : 24 Februari 2020 

Waktu  : 12.29-12.35 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  KCE: Kevin (Caturra Espresso) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang Ko.  
2. KCE Iya siang.  
3. JC Namanya?  
4. KCE Kevin.  
5. JC Ko Kevin ya? Pemilik dari kafe ini. Sudah 

berapa lama kafe ini berdiri ko? 
 

6. KCE Eee. Hampir lima tahun. Empat setengah 
tahun. 

 

7. JC Oh, bagaimana perkembangan kafe koko 
sejak awal berdiri hingga sekarang? 

 

8. KCE Perkembangan e untuk satu dua tahun 
pertama lebih cepet, selanjutnya lebih 
stabil atau lebih stagnan gitu sih masihan. 

 

9. JC Hal apa saja yang dilakukan untuk 
membuat orang mau berdatangan di kafe 
ini? 

 

10. KCE Tetep harus ada promosi, harus ada event 
terus ada menu–menu baru supaya 
mengenalkan orang–orang juga sih. Kalo 
orang ga tahu gimana orang mau dateng. 

 

11. JC Oh ya. Apakah menggunakan jasa food 
blogger sama siapa aja? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 



83 
 

Lampiran 5. Transkrip Wawancara KCE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
12. KCE Jasa food blogger kita jarang sekali sih.  
13. JC Laura?  
14. KCE Ndak sih, itu dateng sendiri.  
15. JC Oh Laura itu dateng sendiri?  
16. KCE Dateng sendiri. Dulu waktu awal–awal 

mereka dateng sendiri. Tapi kita tahun ini 
awal tahun ini baru pake Inijie sama Jack. 

 

17. JC Oalah  
18. KCE Ya, tapi kaya tahun sebelum itu ga pernah 

pake seh. 
 

19. JC Oalah, tak kira seng dipake itu Laura. 
Soalnya di internet itu nama Laura ya. 

 

20. KCE Iya dateng sendiri.  
21. JC Oh dateng sendiri. Terus, kolaborasi 

seperti apa yang dilakukan dengan food 
blogger? 

 

22. KCE Kolaborasi kalo secara produk sih ga ada, 
tapi lebih ke arah mereka post atau mereka 
story. 

 

23. JC Kalo kontribusi apa atau hal apa saja yang 
food blogger lakukan buat kafe ini? 

 

24. KCE Lebih ke arah marketing mengenalkan kafe 
ini. Soale kalo misalkan kita tiap tahun kan 
yang sering ke kafe belum tentu dateng 
lagi ke kafe. Misalkan mereka setiap 
malem males ngafe lagi. Tapi misalkan 
anak–anak yang lulus SMA mau ke kuliah 
mereka sekarang bisa lebih jalan–jalan ke 
kafe. Kita harus lebih mengenalkan ke 
mereka. Food blogger itu perkenalan juga. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

25. JC Iya oke. Dampaknya terhadap kafe ini?  
26. KCE Dampaknya yang pasti ya exposure, 

orang–orang datang kesini. Tapi kalo kita 
mau ngukur dari mana agak susah diukur 
kecuali kita punya survei tau dari mana. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

27. JC Oh oke. Oh ya ya. Kalo biaya yang 
dikeluarkan itu worth it ga dengan hasil 
yang didapatkan buat food blogger? 

 

28. KCE Emm, kalo kita ga ada survei kita ga tahu 
pasti ya. Tapi kalo menurut perkiraan sih 
harusnya cukup worth it. Soalnya dengan  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 5. Transkrip Wawancara KCE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  satu dua juta atau tiga juga tapi kalo dalam 

satu bulan dia bisa mendatangkan 20 juta 
berarti kan worth it. Atau dalam jangka 
panjangnya enam bulan bisa hasilin 20 
juta masih worth it. 

 

29. JC Oh terus, apakah food blogger yang 
dibayar ini memiliki pengetahuan tentang 
makanan yang diulas? 

 

30. KCE Ee ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

31. JC Memberikan informasi yang dapat 
dipercayai? 

 

32. KCE Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

33. JC Terus jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? 

 

34. KCE Ee ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

35. JC Dan menggunggah foto asli saat mengulas 
makanan? 

 

36. KCE Pasti Syarat Food 
Blogger (SFB) 

37. JC Apakah food blogger yang dimiliki itu 
kontennya itu untuk menarik dilihat gitu 
nggak? 

 

38. KCE Menarik menarik. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

39. JC Menarik ya? Lalu memiliki cara yang 
tepat untuk menarik minat melihat 
unggahan food blogger? 

 

40. KCE Emm ya. Followere cukup banyak, terus 
dia juga interaksi dengan followere cukup 
kuat. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

41. JC Terus, interaksi dengan para pengikutnya. 
Contoh IG live IG story, memberikan 
kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar? 

 

42. KCE Ya. Mereka kebanyakan komen–komen 
dibalas, terus juga story–story. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 5. Transkrip Wawancara KCE (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
43. JC Memberikan informasinya itu secara 

terus–menerus ga? 
 

44. KCE Ngga sih. Cuma post satu dua kali. Story. 
Kalo mereka ditanyain pasti dijawab. 

 

45. JC Oh he eh. Lalu laba perusahaan ini 
meningkat ga di kafe ini? Dengan 
menggunakan food blogger itu? 

 

46. KCE Ehmm, belum, ga bisa diukur.  
47. JC Oh ga bisa diukur?  
48. KCE Ga bisa diukur. Karena kita ga bisa tahu 

menurunnya karena sesuatu atau naiknya 
karena sesuatu. Kalo misalnya kita punya 
survei yang bilang oh banyak food 
blogger kesini, kita bisa comparison. Tapi 
ini kan ga bisa. 

 

49. JC Lalu, dapat bersaing dengan kompetitor 
lain ga? 

 

50. KCE Sejauh ini ya masih bisa. Keberhasilan 
Kafe (KK) 

51. JC Karyawan yang dimiliki? Kompetensi 
yang memadai dengan pekerjaan yang 
dilakukan? 

 

52. KCE Sejauh ini iya.  
53. JC Lalu citra kafe ini baik ga di masyarakat?  
54. KCE Kelihatannya iya. Keberhasilan 

Kafe (KK) 
55. JC Iya iya..  
56. KCE Kelihatannya iya, cukup baik.  
57. JC Oke itu aja. Terima kasih.  
58. KCE Udah, cepet ya?  
59. JC Hehehe.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

KCE : Kevin Caturra Espresso 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 



86 
 

Lampiran 5. Transkrip Wawancara KCE (Lanjutan) 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap Kafe 
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LAMPIRAN 6. TRANSKRIP WAWANCARA IM 

 

Transkrip Wawancara Informan IM 

Nama  : Irvan (Monopole) 

Pekerjaan : Owner 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 24 Februari 2020 

Waktu  : 14.08-14.17 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  IM: Irvan (Monopole) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Siang ko.  
2. IM Siang.  
3. JC Namanya ko siapa?  
4. IM Irvan.  
5. JC Yang punya kafe ini ya?  
6. IM Sebagai pemilik ya.  
7. JC Udah berapa lama kafe ini berdiri?  
8. IM Monopole ini sudah berdiri ee hampir 

enam tahun. Juni besok ini enam tahun. 
 

9. JC Oh. Bagaimana perkembangan kafe dari 
awal berdiri hingga sekarang? 

 

10. IM Perkembangannya. Perkembangannya 
cukup sangat baik sih. 

 

11. JC Cukup sangat baik ya?  
12. IM Kita dulu juga awal, kita yang awal–awal 

mendirikan speciality coffee di Surabaya 
lah, sampai akhirnya sekarang ee 
perubahannya banyak dan memang 
perkembangannya di Surabaya sudah 
sangat pesat ya. 

 

13. JC Oke. Hal apa yang dilakukan untuk 
membuat orang berdatangan di kafe ini? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara IM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
14. IM Banyak faktor sih. Ya mungkin sebagian 

yang banyak faktor ini mungkin dari 
pertama juga produknya yang harus e 
produknya ngga sembarangan. Produknya 
kualitasnya bagus. Kedua mungkin juga 
tempatnya juga enak. Orang bisa duduk 
bisa betah bisa nyaman. Terus mungkin 
kita juga kita juga bisa memberikan 
produk yang customer cari, bukan yang 
kita mau. Ya itu sebagian lah. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

15. JC Oke. Apakah koko menggunakan jasa 
food blogger? Itu siapa aja? 

 

16. IM Ee jasa food blogger kita pernah. E jujur 
kita food blogger ga terlalu banyak 
kerjasama dengan food blogger sih. Cuma 
kita pernah nyoba satu kali ehm, jangan 
nyebut namanya ya, ga enak nih. Si A 
gitu. 

 

17. JC Lalu kolaborasi apa yang dilakukan 
dengan food blogger? 

 

18. IM Ee, 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. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

19. JC Oh ya. Lalu kontribusi atau hal apa saja 
yang food blogger lakukan buat kafe? 

 

20. IM Kontribusi ya mungkin cuma sebatas 
posting di Instagram itu aja sih. 

Peran Food 
Blogger (PFB) 

21. JC Terus dampaknya terhadap kafe kalo ada 
apa aja? 

 

22. IM Ee, kalo boleh jujur kita tidak merasakan 
efek yang signifikan banget sih. Makanya 
kita sendiri cuma pernah pake food 
blogger satu itu karena kita merasa kok 
efeknya tidak signifikan. Jadi kita merasa 
efeknya kurang efektif jadi kita ga pernah 
pake jasa food blogger lagi yang berbayar. 

Pengaruh Food 
Blogger terhadap 
Keberhasilan 
Kafe (PFK). 

23. JC Tapi ada beberapa yang dateng ya untuk?  
24. IM Not really. Ga juga.  

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara IM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
25. JC Oke.   
26. IM Ya ada, tapi ya tidak sesuai ekspektasi.  
27. JC Lalu apa biaya yang dikeluarkan worth it 

dengan hasil yang didapatkan? 
 

28. IM Bisa lebih baik lah. Bisa lebih baik.  
29. JC Terus, apakah food blogger yang di bayar 

itu memiliki pengetahuan tentang 
makanan yang diulas? 

 

30. IM 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. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

31. JC Memberikan informasi yang dapat 
dipercaya ya? 

 

32. IM Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

33. JC Jujur dan profesional?  
34. IM Ya ya. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
35. JC Lalu konten yang menarik untuk dilihat 

yang food blogger yang dibayar ini. 
Konten menarik ga dilihat gitu? 

 

36. IM Ya foto – fotonya bagus, kadang 
memberikan informasi yang informatif 
juga. Jadi ya lumayan menarik sih. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

37. JC Lalu memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat melihat unggahan food 
blogger? 

 

38. IM Ke customer?  
39. JC Iya.  
40. IM Mungkin caranya sudah tepat ya. 

Mungkin tapi, customer Surabaya juga 
menurut saya kayanya mengikuti food 
blogger, cuma kebanyakan juga mereka 
sebatas ngelihat tapi ga terlalu sampek 
mendalami sampek beli atau gimana. 
Mungkin yang sampek beli melalui 
posting dari food blogger juga ga terlalu 
banyak sih. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara IM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
41. JC Lalu interaktif dengan para pengikutnya, 

contoh IG live IG story yang diberikan 
kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar lain–lain? 

 

42. IM Jarang sih. Kalo kalo.. e.  
43. JC Interaksi pengikutnya gitu.  
44. IM Saya rasa kalo interaksi dengan pengikut 

ga sampe terlalu banyak ya. Ya mereka 
minim interaksi juga ya. Pengikutnya juga 
minim interaksi juga ya. 

 

45. JC Lalu memberikan informasinya secara 
terus menerus atau cuma beberapa kali 
saja? 

 

46. IM Waktu itu sih kita kolaborasi beberapa 
postingan dalam satu bulan. Jadi waktu itu 
cukup terus menerus selama satu bulan 
tersebut. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

47. JC Lalu menurut koko, laba perusahaan itu 
meningkat ga setelah menggunakan food 
blogger tersebut? 

 

48. IM Ee, ya mungkin ada peningkatan, tapi 
sangat sedikit ya. Menurut kita ga sesuai 
dengan biaya yang kita keluarkan untuk 
kita menggunakan food blogger tersebut. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

49. JC Lalu produktivitas meningkat ga?  
50. IM Produktivitas dalam hal gimana 

maksudnya? 
 

51. JC Dalam maksudnya perkembangan pembeli 
peminatnya 

 

52. IM Mungkin sama ya.  
53. JC Sama ya. Apakah dapat bersaing dengan 

kompetitor lainnya? 
 

54. IM Kita bersaing dengan kompetitor iya. Tapi 
kita bersaing dengan kompetitor melalui 
produk kita sendiri sih, bukan melalui kita 
bersaing di oh saya pake food blogger ini, 
di kafe sebelah pake food blogger yang 
lebih tenar. Kita ga bersaing disitu nggak. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

55. JC Lalu e, karyawan memiliki kompetensi 
yang memadai dengan pekerjaan yang 
dilakukan ga? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara IM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
56. IM Karyawan ya kita training karyawan kita 

semua terutama yang di bar yang 
membuat kopi makanan minuman, kita 
training mereka sampai mereka bener–
bener paham. Jadi kita ga pernah terima 
karyawan jadi dari tempat kerja 
sebelumnya, hampir tidak pernah kita kita 
kita 95% kita training start dari nol. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

57. JC Lalu citra kafe di masyarakat ini baik ga 
ko? 

 

58. IM Bagus. Keberhasilan 
Kafe (KK) 

59. JC Bagus ya?  
60. IM heem. Perkembangan masyarakat juga 

mulai meningkatkan budaya. Ya budaya 
ngafenya juga meningkat di Surabaya. 

 

61. JC Udah itu aja ko. Thankyou.  
62. IM Thankyou.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

IM : Irvan Monopole 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 7. TRANSKRIP WAWANCARA EF 

 

Transkrip Wawancara Informan EF 

Nama  : Effie (Konsumen Monopole) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 24 Februari 2020 

Waktu  : 14.45-14.48 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  EF: Effie 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang ce. Namanya siapa ya?  
2. EF Effie.  
3. JC Oh iya. apakah cece sering ke kafe ini? 

Seberapa sering? 
 

4. EF Ee, lumayan sering sih. Tapi kadang bisa 
sebulan bisa sekali dua kali gitu 

 

5. JC Oh oke. Dari mana cece mengetahui 
adanya kafe ini? 

 

6. EF Tahu dari Instagram.  
7. JC Apakah cece mengetahui adanya promo 

yang diberikan kafe ini? Kalo tahu, 
tahunya dari mana? 

 

8. EF Dari biasanya tau dari sosmed sih. Kaya 
temen–temen story gitu. 

 

9. JC Apakah pernah melihat food blogger 
mempromosikan kafe ini? 

 

10. EF Ya pernah.  
11. JC Siapa?  
12. EF Ee, si Jack Magnifico, Inijie, siapa lagi 

ya? 
 

13. JC Ya iu si. Bagaimana tanggapan cece 
mengenai promosi yang dipublikasikan 
food blogger? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 7. Transkrip Wawancara EF (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
14. EF Tanggapan ya bermanfaat karena dapat 

tahu promo–promo kan. 
 

15. JC Oke. Apakah promosi food blogger 
menggugah keinginan cece untuk datang? 

 

16. EF Iya, soalnya kan direview sama di fotonya 
kan menarik. Jadi pengen nyoba gitu. 
Kaya Brown Sugar Brown Sugar gitu. 
Baru nyoba sekali. 

 

17. JC Apakah follow akun food blogger yang 
digunakan oleh kafe ini? 

 

18. EF Iya follow–follow.  
19. JC Jack gitu ya?  
20. EF Iya, Jack Inijie  
21. JC Apakah food blogger yang diikuti 

memiliki pengetahuan makanan yang 
diulas? 

 

22. EF Iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

23. JC Memberikan informasi yang dipercaya 
ya? Sama jujur profesional. 

 

24. EF Iya sih. Karena kalo dibilang enak enak, 
jadi pasti percaya sih. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

25. JC Oke. Apakah food blogger yang diikuti 
memiliki konten yang menarik? 

 

26. EF Ya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

27. JC Menarik ya? Lalu interaksi dengan 
pengikutnya kaya IG live atau story gitu? 
Kaya cece itu kasi komen atau saran–
saran gitu? 

 

28. EF Ya biasanya kaya dianggepin sih. Kadang 
kita tanya beneran enak atau ngga, 
ditanggepin sih. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

29. JC Oh.  
30. EF Sama skalian mereka kadang bagiin 

voucher ya. Jagi bermanfaat. 
 

31. JC Oke itu aja ce. Thankyou.  
32. EF Makasi. Oh udah?  

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 7. Transkrip Wawancara EF (Lanjutan) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

EF : Effie (Konsumen Monopole) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 8. TRANSKRIP WAWANCARA HS 

 

Transkrip Wawancara Informan HS 

Nama  : Henokh (Konsumen Caturra) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Caturra Espresso 

Tanggal : 14 Maret 2020 

Waktu  : 13.17-13.20 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  HS: Henokh 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Halo selamat siang, ini dengan Ko siapa 

ya? 
 

2. HS Henokh  
3. JC Henokh. Oh. Mau wawancara mengenai 

kafe apa Caturra ya. 
 

4. HS He em  
5. JC Pertanyaan yang pertama, apakah koko 

sering ke kafe ini? Seberapa sering? 
 

6. HS Em, ga terlalu sering sih. Ini baru 4 kali 5 
kali. 

 

7. JC Em, dari mana koko tau adanya kafe ini?  
8. HS Dari ini ada barista coursenya.  
9. JC Lalu apakah koko mengetahui adanya 

promo yang diberikan kafe ini? Kalo tau, 
taunya dari mana ya? 

 

10. HS Dari Instagram.  
11. JC Dari Instagram. Apakah koko pernah 

melihat food blogger mempromosikan 
kafe ini? 

 

12. HS Pernah.  
13. JC Pernah ya. Lalu bagaimana tanggapaan 

koko eh ya, tanggapan koko mengenai 
promosi yang diberikan food blogger? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 8. Transkrip Wawancara HS (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
14. HS E, yang pasti lebih lebih efektif daripada 

Instagramnya Caturra sendiri. Karena food 
blogger punya follower yang lebih 
banyak. 

 

15. JC Oh oke. Lalu apakah promosi food 
blogger mengunggah keinginan koko 
untuk datang? 

 

16. HS Em, ndak terlalu sih.  
17. JC Ndak terlalu ya.  
18. HS Ndak terlalu.  
19. JC Em, apakah koko memfollow food blogger 

yang digunakan kafe ini? 
 

20. HS Iya lo. Kalo ga gitu tau dari mana?  
21. JC Lalu food blogger yang diikuti memiliki 

pengetahuan tentang makanan yang diulas 
ga? 

 

22. HS Ga tau. Biasanya kan cukup cuma 
endorse–endorse gitu aja kan belum tentu. 

 

23. JC Oh oke. Lalu memberikan informasi yang 
bisa dipercaya ga? Harusnya ya. 

 

24. HS Informasi paling cuma ada promo ini ndek 
sini. Cuma kalo informasi tentang kopinya 
ya, kita kan ga tau itu bener atau salah. 

 

25. JC Oh oke. Jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan ga? 

 

26. HS Harusnya sih jujur. Yaapa lagi. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

27. JC Mengunggah foto asli saat mengulas 
makanan itu pasti ya? 

 

28. HS He em he em. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

29. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 
memiliki konten yang menarik untuk 
dilihat? 

 

30. HS Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

31. JC Memiliki cara yang tepat menarik minat 
koko melihat unggahan food blogger 
tersebut? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 8. Transkrip Wawancara HS (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
34. HS Ya ada bisa komen sih, belum tentu orang 

komen. Biasanya cuma diliat tok. 
 

35. JC Oh. Lalu memberikan informasi secara 
terus menerus ya? 

 

36. HS hem heem iya.  
37. JC Oke itu aja ko sekian.  
38. HS Oke.  
39. JC Thankyou.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

HS : Henokh 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 9. TRANSKRIP WAWANCARA RS 

 

Transkrip Wawancara Informan RS 

Nama  : Rio Sandy (Konsumen Caturra) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Caturra Espresso 

Tanggal : 14 Maret 2020 

Waktu  : 14.17-14.22 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  RS: Rio Sandy (Konsumen Caturra) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang ko. Ini dengan koko siapa 

ya? 
 

2. RS Saya dengan Rio. Bisa dibantu?  
3. JC Ya ini mau wawancara bentar ya.  
4. RS Iya boleh, jangan lama-lama ya.  
5. JC Oke siap-siap. E apakah kakak sering ke 

kafe ini? Berapa sering? 
 

6. RS Ya mungkin seminggu dua kali lah. Kalau 
ada meeting pas waktu lunch bisa di kafe 
ini? 

 

7. JC E dari mana kakak mengetahui adanya 
kafe ini? 

 

8. RS E yang pasti dari mulut ke mulut ya. Dari 
teman, dari mulut ke mulut. Kadang-
kadang dari Instagram. Sponsor, 
Instagram ads. 

 

9. JC Dari mana kakak mengetahui adanya 
promo yang diberikan kafe ini? Kalo tau, 
taunya dari mana ya? 

 

10. RS E, jujur saya ga pernah notice sama 
promo. Cuma kadang-kadang kalo dari 
Instagram ads, atau dari temen-temen 
blogger,  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 9. Transkrip Wawancara RS (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  kadang-kadang mempromosikan, mereka 

kadang-kadang memberikan promo-promo 
yang saya baca gitu lah. 

 

11. JC Oh oke, lalu apakah kakak pernah melihat 
food blogger mempromosikan kafe ini? 

 

12. RS of course, sering sekali.  
13. JC Lalu bagaimana tanggapan kakak 

mengenai promosi yang dipublikasikan 
food blogger? 

 

14. RS Ya, it’s a good idea ya. Jadi itu bisa 
mengangkat suatu kafe di mana mereka 
butuh promosi dari mulut ke mulut. 
Dengan adanya food blogger kan mereka 
lebih banyak koneksi dengan orang-orang 
di luar. 

 

15. JC Oke, lalu apakah promosi food blogger 
mengungah keinginan kakak untuk 
datang? 

 

16. RS Oh pasti, karena mereka bisa mengemas 
foto atau gambar atau mungkin konten-
konten yang lebih menarik daripada yang 
tidak berpengalaman di bidangnya. 

 

17. JC Lalu apakah kakak memfollow akun food 
blogger yang mempromosikan kafe ini? 

 

18. RS Ya, saya ada teman-teman food blogger 
juga yang saya follow. 

 

19. JC Oh oke. Lalu apakah food blogger yang 
kakak ikuti itu memiliki pengetahuan 
tentang makanan yang diulas? 

 

20. RS Of course karena itu memang 
profesionalnya mereka untuk, e mereka 
bekerja mulai dari foto desain, 
komunikasi, marketing, untuk suatu 
perusahaan yang mereka kontrak. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

21. JC Lalu memberikan informasi yang dapat 
dipercaya ya? 

 

22. RS Pasti, karena itu diperlukan dari suatu 
antar owner dengan food bloggernya? 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

23. JC Lalu jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? 

 

24. RS Pasti karena mereka profesional kerjanya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 9. Transkrip Wawancara RS (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
25. JC Lalu mengunggah foto aslinya pastinya?  
26. RS Pasti. Mereka harus memberikan foto 

yang menarik dan asli. 
Syarat Food 
Blogger (SFB) 

27. JC Apakah food blogger yang koko ikuti 
memiliki konten yang menarik untuk 
dilihat? 

 

28. RS Pasti. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

29. JC Memiliki cara yang tepat menarik minat 
koko melihat unggahan food blogger 
tersebut? 

 

30. RS Pasti, karena mereka bekerja untuk 
mempromosikan dengan menarik. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

31. JC Oke. Lalu interaksi dengan para 
pengikutnya, contoh IG live, IG story 
yang memberikan kesempatan pada para 
pengikutnya untuk memberikan komentar. 

 

32. RS Ya. E, biasanya kadang kalo ada temen 
blogger, kalo kita ga tau ada tempat baru, 
kita kadang tanya DM mereka di mana ini 
bro. terus mereka kasi tahu cobain tempat 
baru seperti itu. 
 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

33. JC Lalu memberikan informasi secar terus 
menerus ga? 

 

34. RS Selama mereka ada kontrak dengan kafe 
itu, setau saya food blogger memang 
punya perjanjian untuk mempromosikan 
kafe tersebut sampai kontraknya habis. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

35. JC Oke terima kasih ko sekian.  
36. RS Oke you’re welcome.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

RS : Rio Sandy (Konsumen Caturra) 

PFB : Peran Food Blogger 
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Lampiran 9. Transkrip Wawancara RS (Lanjutan) 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 10. TRANSKRIP WAWANCARA ME 

 

Transkrip Wawancara Informan ME 

Nama  : Michelle Elizabeth (Konsumen Caturra) 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Lokasi  : Caturra Espresso 

Tanggal : 14 Maret 2020 

Waktu  : 14.25-14.29 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  ME: Michelle Elizabeth 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang kak. Namanya kakak sapa 

ya? 
 

2. ME Michelle.  
3. JC Siapa kak?  
4. ME Michelle.  
5. JC E ini mau tanya kak, pertanyaan pertama, 

apakah kakak sering ke kafe ini? Seberapa 
sering ya? 

 

6. ME Lumayan, e lumayan. Aku ke kafe ini 
paling cuma dua kali an. 

 

7. JC Dua kali an ya? Oh oke. Lalu dari mana 
kakak mengetahui adanya kafe ini? 

 

8. ME E, kafe ini waktu itu aku tahunya dari lihat 
Instagramnya orang. 

 

9. JC Oh dari Instagramnya orang. Instagram 
temen ya? 

 

10. ME Iya.  
11. JC Lalu apakah kakak mengetahui adanya 

promo yang diberikan kafe ini? Kalo tahu, 
tahunya dari mana ya? 

 

12. ME E, aku ga tau sih kalo ada promo.  
Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 10. Transkrip Wawancara ME (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
13. JC Oh gitu ya. Kalau misalkan, apakah kakak 

pernah melihat food blogger 
mempromosikan kafe ini? 

 

14. ME E pernah.  
15. JC E, bagaimana tanggapan kakak mengenai 

promosi yang dipublikasikan food 
blogger? 

 

16. ME Promosi yang dipublikasikan, yang 
dipromosiin bagus, menarik. 

 

17. JC Apakah promosi food blogger 
mengunggah keinginan kakak untuk 
datang? 

 

18. ME Iya.  
19. JC Lalu apakah kakak memfollow akun food 

blogger yang digunakan oleh kafe ini? 
Contohnya kaya Inijie, lalu Jack gitu. 

 

20. ME Iya aku follow.  
21. JC Lalu apakah food blogger yang kakak 

ikuti itu memiliki pengetahuan tentang 
makanan yang diulas? 

 

22. ME Iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

23. JC Lalu memberikan informasi yang dapat 
dipercaya? 

 

24. ME Iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

25. JC Jujur dan profesional dalam mengulas 
makanan. 

 

26. ME Iya. Mengulas itu maksudnya ngomentari?  
27. JC Iya kaya ngomentari, terus dia ngepost. 

Kaya. 
 

28. ME Oh iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

29. JC Lalu mengunggah foto asli ya pasti ya?  
30. ME Iya. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
31. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 

memiliki konten menarik untuk dilihat? 
 

32. ME Sejauh ini menarik untuk dilihat. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 10. Transkrip Wawancara ME (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
33. JC Memilik, lalu memiliki cara yang tepat 

untuk menarik kakak melihat unggahan 
food blogger tersebut ga? 

 

34. ME Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

35. JC Lalu interaksi dengan para pengikutnya? 
Contoh IG live, IG story, yang 
memberikan kesempatan para pengikutnya 
untuk memberikan komentar gitu. Kaya 
misalnya food bloggernya itu kaya 
nanggepin ga? 

 

36. ME Mungkin kaya di IG live ya. Kaya orang 
nanya dijawab langsung. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

37. JC Oh oke. Lalu memberikan informasi terus 
menerus ya kak? 

 

38. ME Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

39. JC Oke itu aja, sekian terima kasih.  
40. ME Iya sama-sama.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

ME : Michelle Elizabeth (Konsumen Caturra) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe  
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LAMPIRAN 11. TRANSKRIP WAWANCARA DA 

 

Transkrip Wawancara Informan DA 

Nama  : Dira Adhania (Konsumen Caturra) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Caturra Espresso 

Tanggal : 14 Maret 2020 

Waktu  : 14.16-14.19 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  DA: Dira Adhania 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang kak. Ini kakaknya namanya 

siapa ya? 
 

2. DA Dira.  
3. JC Umurnya berapa kak?  
4. DA 24.  
5. JC 24 ya. Ini kak mau tanya, apakah kakak 

sering ke kafe ini? Seberapa sering? 
 

6. DA E, baru pertama kali sih.  
7. JC Pertama kali ya. Dari mana kakak 

mengetahui adanya kafe ini? 
 

8. DA Dari Instagram.  
9. JC Apakak kakak mengetahui adanya promo 

dari kafe ini? Kalo tahu, kakak tahunya 
dari mana? 

 

10. DA Em, sama sih Instagram juga.  
11. JC Apakah kakak pernah melihat food 

blogger mempromosikan kafe ini? 
 

12. DA E belum.  
13. JC Belum ya. Em, apakah promosi food 

blogger itu mengunggah keinginan kakak 
untuk datang? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 11. Transkrip Wawancara DA (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
14. DA Mungkin bukan blogger sih. Tapi kaya 

random nyari-nyari di google gitu, terus 
kaya ada terus ya udah oh bagus 
tempatnya. 

 

15. JC Oke. Lalu apakah kakak memfollow akun 
food blogger yang digunakan kafe ini? 
Contoh Inijie, Jack Magnifico gitu. 

 

16. DA Iya.  
17. JC Apakah food blogger yang kakak ikuti 

memiliki pengetahuan tentang makanan 
yang diulas? 

 

18. DA Reviewnya lumayan sih. Jadi bisa. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

19. JC Memberikan informasi yang dapat 
dipercaya? 

 
 

20. DA Em, iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

21. JC Lalu jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? 

 

22. DA Em, kadang ada yang pas ada yang ngga 
gitu sih. 

 

23. JC Oh, oke. Lalu mengunggah foto asli saat 
mengulas makanan ya? 

 

24. DA Iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

25. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 
kakak itu memiliki konten yang menarik 
untuk dilihat? 

 

26. DA em, menarik sih foto-fotonya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

27. JC Lalu memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat kakak melihat unggahan 
food blogger tersebut ya? 

 

28. DA Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

29. JC Lalu interaksi minat kakak contoh IG live, 
atau story. Yang memberikan kesempatan 
pengikutnya memberikan komentar gitu? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 



107 
 

Lampiran 11. Transkrip Wawancara DA (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
30. DA Em,  
31. JC Kaya misalnya ditanggepin.  
32. DA Ga begitu merhatiin sih kalo itu.  
33. JC Ga merhatiin ya. Lalu memberikan 

informasi secara terus menerus ga? Kaya 
mengenai kafe ini gitu. 

 

34. DA Iya. Kadang kalo misalnya dia ke mana, 
kuliner gitu ya. 

 

35. JC Oke sekian kak terima kasih.  
36. DA Iya sama-sama.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

DA : Dira Adhania (Konsumen Caturra) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 

  



108 
 

LAMPIRAN 12. TRANSKRIP WAWANCARA BS 

 

Transkrip Wawancara Informan BS 

Nama  : Bobby Sivananda (Konsumen Caturra) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Caturra Espresso 

Tanggal : 14 Maret 2020 

Waktu  : 13.23-13.27 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  BS: Bobby Sivananda 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang ko, ini dengan koko siapa 

ya? 
 

2. BS Bobby.  
3. JC Umurnya?  
4. BS 27.  
5. JC 27 ya. Apakah koko sering ke kafe ini? 

Seberapa sering ya? 
 

6. BS E jarang.  
7. JC Lalu dari mana koko mengetahui adanya 

kafe ini? 
 

8. BS Dari temen.  
9. JC Dari temen. Apakah koko mengetahui 

adanya promo yang diberikan kafe ini? 
 

10. BS E ga pernah tau sih.  
11. JC Belum pernah tau ya. Lalu apakah koko 

pernah melihat food blogger 
mempromosikan kafe ini? 

 

12. BS Pernah sih pernah.  
13. JC Bagaimana tanggapan koko mengenai 

promosi yang dipublikasikan food 
blogger? 

 

14. BS Lumayan informatif sih.  
Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 12. Transkrip Wawancara BS (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
15. JC Lalu apakah unggahan food blogger 

menggugah keinginan koko untuk datang? 
 

16. BS Ya ya.  
17. JC lalu apakah koko memfollow akun food 

blogger yang digunakan kafe ini? Kaya 
Inijie, Jack. 

 

18. BS Em, ada beberapa sih.  
19. JC Beberapa ya. Oke lalu apakah food blogger 

yang koko ikuti memiliki pengetahuan 
tentang makanan yang diulas? 

 

20. BS Em, iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

21. JC Lalu memberikan informasi yang dapat 
dipercaya? 

 

22. BS Em, bisa si bisa. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

23. JC Lalu jujur dan profesional dalam mengulas 
makanan? 

 

24. BS Kadang ada yang jujur ada yang ngga sih.  
25. JC Oke. Lalu mengunggah foto asli saat 

mengulas makanan? 
 

26. BS Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

27. JC Lalu apakah food blogger yang koko ikuti 
memiliki konten menarik untuk dilihat? 

 

28. BS Konten ya. Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

29. JC Kaya foto-fotonya gitu. Lalu memiliki cara 
yang tepat untuk menairk minat koko 
melihat unggahan food blogger tersebut? 

 

30. BS Em ya menarik. Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

31. JC Lalu interaksi dengan para pengikutnya 
untuk IG live IG story, yang memberikan 
kesempatan kepada para pengikutnya 
untuk komentar gitu. 

 

32. BS Interaksi. Ada beberapa sih.  
33. JC Ada beberapa ya. Lalu memberikan 

informasi secara terus menerus tidak? 
 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 12. Transkrip Wawancara BS (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
34. BS Mungkin satu dua kali aja ya.  
35. JC Oke terima kasih sekian ko.  
36. BS Iya.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

BS : Bobby Sivananda 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 13. TRANSKRIP WAWANCARA SM 

 

Transkrip Wawancara Informan SM 

Nama  : Silas (Monopole) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 10 Maret 2020 

Waktu  : 11.50-11.53 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  SM: Silas (Monopole) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Yak. Selamat siang kak. Ini kakaknya 

namanya siapa? 
 

2. SM E Silas.  
3. JC Silas. Umur berapa ya?  
4. SM E 30.  
5. JC 30 ya? Ya ini mau tanya kak, apakah 

kakak sering k kafe ini? Seberapa sering? 
 

6. SM E lumayan sering. Setiap hari.  
7. JC Setiap hari? Dari mana kakak mengetahui 

adanya kafe ini? 
 

8. SM Dari temen.  
9. JC Apakah kakak mengetahui adanya promo 

yang diberikan kafe ini? Kalo tahu, taunya 
dari mana? 

 

10. SM Promo ya. Ga seberapa tahu sih kalo soal 
promo. 

 

11. JC Ga tau ya. Apa kakak pernah melihat food 
blogger mempromosikan kafe ini? 

 

12. SM Cukup sering.  
13. JC Cukup sering. Bagaimana tanggapan 

kakak mengenai promosi yang dilakukan 
food blogger? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 13. Transkrip Wawancara SM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
14. SM Em, cukup baik juga sih.  
15. JC Cukup baik ya? Apakah promosi food 

blogger menggugah keinginan kakak 
untuk datang? 

 

16. SM Ga tentu juga kan. Tiap hari sudah datang 
kesini. 

 

17. JC Oh iya oke. Apakah kakak memfollow 
akun food blogger yang digunakan oleh 
kafe ini? Seperti Inijie, Jack. 

 

18. SM Follow.  
19. JC Follow ya. Apakah food blogger yang 

kakak ikuti memiliki pengetahuan tentang 
makanan yang diulas? 

 

20. SM Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

21. JC Memberikan informasi yang dapat 
dipercaya? 

 

22. SM Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

23. JC Lalu jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? Tentunya 

 

24. SM Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

25. JC Lalu mengunggah foto asli itu pasti. Lalu 
apakah food blogger yang kakak ikuti 
memiliki konten menarik untuk dilihat? 

 

26. SM Ya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

27. JC Memiliki cara yang tepat untuk menarik 
minat kakak melihat unggahan food 
blogger ya. Lalu interaksi dengan para 
pengikutnya kaya IG live IG story gitu 
kakak kasi kaya komentar–komentar juga 
ga? 

 

28. SM Hmm, ga terlalu sering juga sih.  
29. JC Ga terlalu sering ya. Lalu mereka 

memberikan informasi secara terus 
menerus? 

 

30. SM Em, iya.  
31. JC Oke. Itu saja terima kasih.  

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 13. Transkrip Wawancara SM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
32. SM Oke.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

SM : Silas (Monopole) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 14. TRANSKRIP WAWANCARA RM 

 

Transkrip Wawancara Informan RM 

Nama  : Ribka (Monopole) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 10 Maret 2020 

Waktu  : 12.34-12.38 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  RM: Ribka (Monopole) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Halo ce.  
2. RM Halo.  
3. JC Siang. Namae cece siapa ya ce?  
4. RM Namaku Ribka.  
5. JC Cece umur berapa?  
6. RM Aku 27.  
7. JC Ce mau tanya, apakah cece sering ke kafe 

ini? Seberapa sering ya? 
 

8. RM Sering. Lumayan sering sih. Kaya 
seminggu tiga kali lah. 

 

9. JC Seminggu tiga kali ya. Lalu dari mana 
cece tahu kafe ini? 

 

10. RM E, karna awalnya aku tahu yang buka 
pertama dulu di Darmo Permai, terus dia 
bilang buka cabang disini dan ini lebih 
deket dari rumahku. Akhirnya aku kesini. 

 

11. JC Oh oke. Lalu apakah cece mengetahui 
adanya promo yang diberikan kafe ini? 
Kalau tahu, biasanya dari mana ya? 

 

12. RM Kalau promo ga tahu sih. Karna aku ga 
suka ngikuti promo. 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 14. Transkrip Wawancara RM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
13. JC Oh oke oke. Lalu apakah cece pernah 

melihat food blogger mempromosikan 
kafe ini? 

 

14. RM Paling ini yang didepanku yang namanya 
Silas ini. 

 

15. JC Hehe. Oke. Lalu bagaimana tanggapan 
mengenai promosi yang dipublikasikan 
food blogger? 

 

16. RM Em promosi itu.  
17. JC Kaya Inijie, Jack gitu.  
18. RM Itu mostly influencenya bagus banget sih. 

Soalnya aku sendiri suka misalnya mau 
duduk cari kafe, aku pasti buka mereka 
dulu sih. Mereka tu reviewnya oke apa 
nggak, lokasinya oke apa nggak. Kaya 
gitu-gitu. Gitu sih. Jadi cari infonya dulu 
lewat mereka. 

 

19. JC Lalu apakah promosi food blogger 
menggugah keinginan cece untuk datang? 

 

20. RM Ya of course.  
21. JC Lalu apa cece follow akun food blogger 

yang digunakan oleh kafe ini? Inijie, Jack. 
 

22. RM Inijie sama sapa?  
23. JC Jack. Jack Magnifico.  
24. RM Oh follow follow. Inijie Jack juga.  
25. JC Follow ya. Oke. Lalu apakah food blogger 

tersebut itu yang cece ikuti memiliki 
pengetahuan tentang makanan yang 
diulas? 

 

26. RM Hmm, harusnya iya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

27. JC Memberikan informasi yang dapat 
dipercaya ya? 

 

28. RM Ya. Karena mereka itu kalo ngasi 
informasi menurutku paling honest gitu. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

29. JC Paling apa?  
30. RM Paling jujur lah. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
31. JC Oh oke. Lalu mengunggah foto asli ya 

pastinya? 
 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 14. Transkrip Wawancara RM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
32. RM He em. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
33. JC Lalu food blogger yang diikuti memiliki 

konten yang menarik untuk dilihat? 
 

34. RM Jangan. Menurutku konten mereka paling 
oke ya. 

Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

35. JC Lalu memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat cece melihat unggahan food 
blogger tersebut? 

 

36. RM Pasti. Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

37. JC Lalu interaksi dengan para pengikutnya, 
contohnya IG live IG story itu memberikan 
pengikutnya untuk memberikan komentar 
gitu? Kaya cece ikut komentar gitu. Ada 
tanggapan juga ga? 

 

38. RM Em, harusnya iya sih. Mungkin banyak 
kaya follower mereka itu komen tanya ini 
di mana tempatnya. Karena kalau aku 
sendiri sih memang self reader sih. Jadi 
aku ga suka komen. 

Marketing 
Media Sosial 
(MMS) 

39. JC Oh. Lalu memberikan informasi secara 
terus menerus ya? 

 

40. RM Ya.  
Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

RM : Ribka (Monopole) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe
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LAMPIRAN 15. TRANSKRIP WAWANCARA DNM 

 

Transkrip Wawancara Informan DNM 

Nama  : Dimitri Nikolael 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 10 Maret 2020 

Waktu  : 12.43-12.46 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  DNM: Dimitri Nikolael (Monopole) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Siang.  
2. DNM Iya Siang.  
3. JC Ini namanya siap ya ko?  
4. DNM Saya dengan Dimitri Nikolael.  
5. JC Oh oke. Mau tanya  
6. DNM He eh.  
7. JC Apa koko sering ke kafe ini? Seberapa 

sering ya? 
 

8. DNM E ya saya sering ke kafe ini?  
9. JC Seberapa sering?  
10. DNM Kalau diomong seberapa sering, lumayan 

sering sih. 
 

11. JC Lalu dari mana koko mengetahui adanya 
kafe ini? 

 

12. DNM Soalnya saya di daerah sini, jadi tiap kali 
saya mau pergi ke mana gitu saya selalu 
ngelewati kafe ini. 

 

13. JC Oke. Lalu apakah koko mengetahui promo 
yang diberikan kafe ini? Kalo tahu, 
tahunya dari mana ya? 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 15. Transkrip Wawancara DNM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
14. DNM E, biasanya sih saya ada follow account 

Instagramnya sih. Jadi saya bisa lihat ada 
promo apa hari ini dan lain–lain. 

 

15. JC Apa koko pernah melihat food blogger 
mempromosikan kafe ini? 

 

16. DNM Oh sering banget.  
17. JC Sering ya? Bagaimana tanggapan koko 

mengenai promosi yang diberikan food 
blogger? 

 

18. DNM Menurut saya kaya useful banget. Kaya 
food blogger itu kaya secara tidak 
langsung bisa menarik perhatian orang–
orang disekitarnya atau followersnya gitu. 

 

19. JC Oke. Lalu apakah promosi food blogger 
menggugah keinginan koko untuk datang? 

 

20. DNM E terkadang bisa iya. Soalnya kadang 
mereka pinter untuk mengambil position 
untuk fotonya jadi bisa menarik perhatian 
saya gitu. 

 

21. JC Oh oke. Lalu apakah koko memfollow 
akun food blogger yang digunakan kafe 
ini? Kaya Inijie, Jack gitu. 

 

22. DNM Oh iya. Kadang iya.  
23. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 

memiliki pengetahuan makanan yang 
diulas? 

 

24. DNM E menurut saya sih harusnya iya sih. 
Sebelum dia mereview makanan–
makanannya harusnya dia harus mengerti 
makanan tersebut. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

25. JC Oke. Oke, lalu memberikan informasi 
yang dapat dipercaya ya? 

 

26. DNM Iya betul-betul. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

27. JC Dalam mengulas makanan harus jujur dan 
profesional ya? 

 

28. DNM Harus-harus. Betul. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

29. JC Mengunggah foto asli juga ya pasti ya?  
30. DNM Pasti-pasti. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 15. Transkrip Wawancara DNM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
31. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 

memiliki konten menarik untuk dilihat? 
 

32. DNM Iya, terkadang iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

33. JC Oke lalu memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat koko melihat unggahan 
food blogger tersebut ya? 

 

34. DNM Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

35. JC Lalu interaksi dengan para pengikutnya, 
contoh kaya IG live story post gitu kaya 
komentar gitu. Ditanggepi ga? 

 

36. DNM Kadang ditanggepi ya. Ya menurut saya 
bagus lah. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

37. JC Lalu memberikan informasi secara terus 
menerus ga ko? 
 
 

 

38. DNM Kadang dia memberi. Terkadang kaya 
sekali post aja. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

39. JC Oh. Oke. Makasi sekian.  
40. DNM Iya terima kasih.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

DNM : Dimitri Nikolael (Monopole) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 16. TRANSKRIP WAWANCARA CM 

 

Transkrip Wawancara Informan CM 

Nama  : Christopher (Monopole) 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 10 Maret 2020 

Waktu  : 12.53-12.56 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  CM: Christopher (Monopole) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang.  
2. CM Siang  
3. JC E, ini namanya siapa ya?  
4. CM E Christopher.  
5. JC Christopher ya. Umurnya?  
6. CM 21  
7. JC 21. Apakah sering ke kafe ini ko? 

Seberapa sering? 
 

8. CM Lumayan cukup sering.  
9. JC Lumayan cukup sering ya. Dari mana 

koko mengetahuinya kafe ini? 
 

10. CM Dari temen gitu sama tiap kali lewat gitu 
lak ngeliati. 

 

11. JC Oh iya. Lalu apakah koko mengetahui 
adanya promo yang diberikan kafe ini? 
Kalo tau, taunya dari mana ya? 

 

12. CM Ya tau biasanya dari Instagram.  
13. JC Dari instagram?  
14. CM He em.  
15. JC Lalu apa koko pernah melihat food 

blogger mempromosikan kafe ini? 
 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 16. Transkrip Wawancara CM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
16. CM Pernah beberapa kali.  
17. JC Beberapa kali ya. Lalu bagaimana 

tanggapan koko mengenai promosi yang 
dipublikasikan food blogger? 

 

18. CM Lumayan menarik, menarik perhatian.  
19. JC Menarik perhatian.  
20. CM Soalnya mereka kreatif membuat konten.  
21. JC Oh iya. Lalu apakah promosi food blogger 

menggugah keinginan koko untuk datang? 
 

22. CM Iya soalnya basicnya hal-hal menariknya 
yang diberitakan. 

 

23. JC Oh. Lalu apakah koko memfollow akun 
food blogger yang digunakan kafe ini? 

 

24. CM Iya follow.  
25. JC Iya? Lalu apakah food blogger yang 

diikuti memiliki pengetahuan tentang 
makanan yang diulas? 

 

26. CM Iya. Syarat Food 
Blogger (PFB) 

27. JC Memberikan informasi yang dipercaya 
ya? 

 

28. CM Iya. Syarat Food 
Blogger (PFB) 

29. JC Lalu jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? 

 

30. CM Iya. Syarat Food 
Blogger (PFB) 

31. JC Mengunggah foto asli itu pasti ya?  
32. CM Itu pasti. Syarat Food 

Blogger (PFB) 
33. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 

memiliki konten yang menarik untuk 
dilihat? 

 

34. CM E iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

35. JC Memiliiki cara yang tepat untuk menarik 
minat koko melihat unggahan food 
blogger tersebut ya? 

 

36. CM E iya. Soalnya kan feednya menarik pasti 
kita juga tertarik kan. 

Marketing Media 
Sosial (MMS) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 16. Transkrip Wawancara CM (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
37. JC Iya sih. Lalu interaksi dengan 

pengikutnya, contohnya kaya koko kasi 
komen atau apa gitu ditanggepin ga? 

 

38. CM Ditanggepin. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

39. JC Memberikan informasi secara terus 
menerus? 

 

40. CM Em, iya Marketing Media 
Sosial (MMS) 

41. JC Mengenai makanan kafe tersebut.  
42. CM Kafe ini?  
43. JC Iya semua.  
44. CM Iya.  
45. JC Oke terima kasih ko  
46. CM Iya.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

CM : Christopher (Monopole) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 17. TRANSKRIP WAWANCARA JO 

 

Transkrip Wawancara Informan JO 

Nama  : Jojo (Monopole) 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Lokasi  : Monopole 

Tanggal : 10 Maret 2020 

Waktu  : 13.05-13.08 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  JM: Jojo (Monopole) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Iyak Siang. Ini ko siapa?  
2. JO Jojo.  
3. JC Umurnya?  
4. JO 32.  
5. JC 32 ya. Apakah koko sering ke kafe ini?  
6. JO Jarang.  
7. JC Jarang ya. Dari mana koko mengetahui 

adanya kafe ini? 
 

8. JO Dari temen–temen.  
9. JC Apakah koko mengetahui adanya promo 

yang diberikan kafe ini? Kalo tahu, 
tahunya dari mana ya? 

 

10. JO Ngga, ga tau.  
11. JC Ga tau ya. Apakah koko pernah melihat 

food blogger mempromosikan kafe ini? 
 

12. JO Sering.  
13. JC Sering ya. Bagaimana tanggapan koko 

mengenai promosi yang dipublikasikan 
oleh food blogger? 

 

14. JO Bagus.  
15. JC Bagus ya.  

Sumber: Data Diolah (2020) 
 
 

 



124 
 

Lampiran 17. Transkrip Wawancara JO (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
16. JO Ngefek sih.  
17. JC Ngefek ya?  
18. JO Ngefek, soalnya. E, kalo di Surabaya 

tergantung food bloggernya siap dulu. 
 

19. JC Tergantung food bloggernya.  
20. JO Iya. Jadi food bloggernya siapa untuk 

promote produknya di suatu kafe gitu sih. 
Gitu. 

 

21. JC Oh oke. Lalu apakah promosi food blogger 
menggugah keinginan koko untuk datang? 

 

22. JO Ya.  
23. JC E lalu apakah koko memfollow akun food 

blogger yang mempromosikan kafe ini? 
 

24. JO Ya.  
25. JC Kaya Inijie, Jack gitu ya?  
26. JO Ya.  
27. JC Apakah food blogger yang diikuti memiliki 

pengetahuan tentang makanan yang diulas? 
 

28. JO Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

29. JC Memberikan informasi yang dipercaya?  
30. JO Tidak semua. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
31. JC Tidak semua ya?  
32. JO Ya. Tidak semua. Syarat Food 

Blogger (SFB) 
33. JC Jujur dan profesional dalam mengulas 

makanan? 
 

34. JO Tidak semua. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

35. JC Tidak semua ya.  
36. JO Tidak semua, e jadi gini sih. Kalo kita 

ngomong tentang jujur. Kalo kita 
ngomongnya ga enak harusnya dibilangnya 
kan ga enak. Cuma kita biasanya temen-
temen food blogger itu biasanya 
menggunakan bahasa yang lebih sopan. 

Syarat Food 
Blogger (SFB) 

37. JC Oh iya.  
38. JO Gitu sih. Atau kalau biasanya postingannya 

berupa video itu kelihatan dari ekspresi 
mukanya enak beneran atau nggak. 

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 17. Transkrip Wawancara JO (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
39. JC Oh oke. Lalu mengunggah foto asli saat 

mengulas makanan pasti ya? 
 

40. JO Ya. Syarat Food 
Blogger (SFB) 

41. JC Lalu apakah food blogger yang diikuti 
memiliki konten menarik untuk dilihat? 

 

42. JO Ya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

43. JC Lalu memiliki cara yang tepat menarik 
minat koko melihat unggahan food 
blogger tersebut? 

 

44. JO Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

45. JC Lalu interaksi dengan para pengikutnya 
contoh IG live IG story gitu. Memberikan 
kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar? 

 

46. JO Iya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

47. JC Kaya dibales juga gitu ya?  
48. JO Iya dibales. Marketing Media 

Sosial (MMS) 
49. JC Lalu memberikan informasi secara terus 

menerus? 
 

50. JO Kalau saya sih ga terlalu ngikutin ya. Marketing Media 
Sosial (MMS) 

51. JC Oh ga terlalu.  
52. JO Pokoknya kalo lagi pengen baru gitu aja.  
53. JC Oke sekian ko thankyou.  
54 JO Thankyou.  

Sumber: Data Diolah (2020) 
 
Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

JO : Jojo (Monopole) 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 
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Lampiran 17. Transkrip Wawancara JO (Lanjutan) 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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LAMPIRAN 18. TRANSKRIP WAWANCARA CI 

 

Transkrip Wawancara Informan CI 

Nama  : Christian Indrawan 

Pekerjaan : Owner La Pasion 

Lokasi  : La Pasion 

Tanggal : 24 Februari 2020 

Waktu  : 16.57-17.14 

JC: Jasmine Calista (peneliti)  CI: Christian Indrawan 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
1. JC Selamat siang, e hari ini saya mau 

wawancara. Ini namanya siapa ya ko? 
 

2. CI Dengan Christian Indrawan dari ownernya 
La Pasion Surabaya. 

 

3. JC Oh ya ini mau tanya. Bagaimana cara 
menjalankan sebuah kafe yang benar? 

 

4. CI Ehm, kalo itu sebenarnya banyak faktor, 
jadi kalo untuk secara kafe, ini kita ada 
pertama di operasional misalnya. Kalo 
operasional itu mencakup service, 
makanan yang diberikan juga, lalu 
kebersihan, kenyamanan, ambience, 
soundnya, semuanya itu harus yang 
bener–bener bisa diterima nyamana oleh 
customer yang mana bisa membuat 
mereka ga hanya stay tapi kembali lagi. 
Lalu selain itu pastinya mencakup ke arah 
marketingnya. Marketing pastinya harus 
yang menarik agar yang walaupun 
produknya bagus tapi kalo marketingnya 
ga meremind orang ga kena orang itu juga 
bakal susah kalau merekanya ga bener–
bener ada yang e 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara CI (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  apa ya nangkep di merekanya, kenapa 

tempat ini spesial. Kaya gitu. Lalu untuk 
menjalankan kafe kita juga pastinya ke 
food product. Food product itu kaya 
hygiene makanannya, costingannya. 
Apakah harga yang kita jual sudah betul 
atau nggak. Terus yang terakhir itu ada di 
financenya juga. Nah itu gimana caranya 
kita mengatur keuangan sebuah kafe ini. 
Kaya gitu. 

 

5. JC Oh iya. Lalu apakah koko setuju bahwa 
penggunaan food blogger merupakan cara 
yang tepat untuk mempromosikan dan 
memberikan dampak positif terhadap 
perkembangan kafe? 

 

6. CI Ehm, mungkin kalo untuk beberapa, 
mungkin 10 tahun lalu nggak seberapa ya. 
Tapi kalo untuk sekarang itu sangat 
berpengaruh. Apalagi biasanya food 
blogger itu mereka memberikan review. 
Nah review itu yang sebenernya ee 
tergantung ya. Mungkin kita hire mereka 
kita bayar dan mereka memberikan honest 
review atau buyest. Justru yang buyest itu 
yang memang mendatangkan, tapi nantinya 
ga dateng lagi. Jadi cuma kelihatan enak di 
awal. Kaya gitu. Tapi secara overall 
pastinya dampaknya positif sih untuk 
perkembangan sebuah restoran gitu. 

 

7. JC Lalu apakah food blogger selalu memiliki 
dampak positif untuk semua kafe atau ada 
segmentasi tertentu. 

 

8. CI Menurut saya ada segmennya juga. Kalau 
seperti La Pasion ini lebih ke arah lifestyle 
juga. Jadi juga bener–bener food blogger 
kalo kita beberapa lihat itu ada yang 
ngepostnya makanan streetfood, itu agak 
kurang relevan kalo tiba–tiba mereka 
makan di sini mereka ngereview itu kadang 
kaya ga terlalu ngefek gitu. Nah kenapa 
harus yang ke arah lifestyle karena kita 
mainnya di plating decoration,  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara CI (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  dekorasinya ga cuma di apa namanya, 

piring aja, tapi secara tempat juga. 
Contohnya waktu acara ada event–event 
Christmas, New Year, Halloween, 
Valentine, kita kan selalu ada dekorasi 
yang berbeda–beda. Jadi nah itu juga kalo 
food blogger foto di tempat itu mereka 
ngepost ngetag pastinya juga profile visit 
di Instagram itu juga selalu berkembang 
lumayan sih. 

 

9. JC Lalu bagaimana cara yang paling efektif 
dalam menentukan siapa blogger yang di 
ajak colab untuk meramaikan kafe? 

 

10. CI Itu sih kita sempet market research. Kita 
memberikan ee ada gradenya sendiri 
untuk food blogger juga. Nah itu dilihat 
dari ehm sebenernya ini lebih ke arah data 
statistiknya mereka juga. Pertama data 
statistik ada yang dari apa ya trend gitu 
ya. Kalo dari data statistik kita bisa 
lihatnya dari perkembangan followernya 
engagement di likenya mereka itu real 
atau nggak, di komennya mereka itu real 
atau ngga, nah seperti dari situ kita 
tentukan gradenya A, B, C, atau D. Gitu 
nah. Terus juga dari circle of friendnya 
mereka sih. Kaya gitu. Jadi kalo ternyata 
yang ngepost itu food blogger tapi dari 
Jakarta, ya kalo misalnya yang follow 
orang Jakarta bukan orang Surabaya ya ga 
akan terlalu bisa sebooming itu. Nah tapi 
kalo cara paling efektifnya kita lihatnya 
mereka yang, yang bisa menonjolkan 
makanan itu kenapa spesialnya. Dari 
reviewnya juga sih kaya gitu. 

 

11. JC Oh iya. Lalu sebagai pakar restoran, hal 
apa saja yang paling, yang harus 
dilakukan sebuah kafe agar tetap hidup? 

 

12. CI Ehmm. Biasanya kalo saya amati, restoran 
itu kalo yang untuk kafe yang trend itu 
cyclenya mereka kurang lebih sekitar lima 
tahun. Makanya yang dilakukan  

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara CI (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  kebanyakan waktu saya dulu di Australi 

mereka itu walaupun tetap makannya, tapi 
mereka renov, renovasi gedung, terus 
marketing harus tetap jalan terus, kecuali 
kalo itu tu makan yang memang comfort 
food yang orang memang sudah apa ya, 
terbiasa lah juga ya. 

 

13. JC Lalu menurut koko laba perusahaan yang 
meningkat merupakan indikator 
keberhasilan usaha? 

 

14. CI Belum tentu juga. Karena kita ee kalau 
keberhasilan sebenernya kita bisa lihat 
dari, e kalau buka gini ya kan kita lihat dari 
balik modalnya. Tapi kalo labanya 
meningkat, belum tentu sebenernya balik 
modalnya tambah cepet juga. Bisa saja let 
say bukan Valentine coba. Omsetnya naik, 
tapi saya ngeluarin budget untuk dekorasi 
berapa puluh juga, terus saya ngeluarin 
marketing pake billboard marketing di 
sosial media yang mungkin kalo di 
kurang–kurang itu itu jatuhnya sama aja 
kaya hari–hari biasa. Cuma hal ini itu lebih 
ke arah brand image, ya itu untuk 
mempertahankan agar bisa tetap hidup 
untuk let say cyclenya lima tahun. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

15. JC Maksudnya kalo misal dari food blogger 
sendiri worth it ga sama yang dikeluarkan? 

 

16. CI Oh. Kalo secara food blogger, emm, yang 
bayar kan ada beberapa ada yang bayar ada 
yang dari kenalan juga. Nah kalo yang dari 
bayar itu kalo kita pilihnya dari grade yang 
bagus, itu peningkatannya sih sebenernya 
ga sampe bener–bener signifikan ya, 
soalnya kalo untuk restoran jarang ada 
sistem tracking juga. Jadi kalau tracking 
itu misalnya onlineshop kan ada yang pake 
promocode apa, kita bisa tracking tapi kalo 
restoran kita jarang tracking. Itu lebih ke 
arah brand imagenya, bisa jadi bukan ke 
arah food bloggernya dan itu aja. Tapi 
sebenernya bisa juga dibilang meningkat,  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara CI (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  tapi ga sampe signifikan itu kalo misalnya 

pakenya cuma satu orang. Jadi ini juga 
berkaitan dengan strategi marketingnya 
yang masif atau ngga biaya marketingnya 
yang dikeluarkan. Kaya gitu. 

 

17. JC Oh iya. Lalu peningkatan produktivitas 
dalam sebuah resto itu penting ga? Kalo 
penting seberapa penting? Apa dampak 
positifnya? 

 

18. CI Ini produktivitasnya maksudnya dalam 
bentuk apa? 

 

19. JC Eee. Apa ya, kaya produk kaya buat 
makanan. 

 

20. CI Peningkatan produktivitas. Keberhasilan 
Kafe (KK) 

21. JC Kaya dengan acaranya food blogger gitu.  
22. CI Oh iya iya iya. Biasanya food blogger itu 

diundang awal–awal atau pas event 
tertentu. Itu besoknya atau biasanya 
efeknya itu ga terlalu lama. Biasanya. 
Paling cuma dalam seminggu atau dua 
minggu pertama. 

 

23. JC Oh awal–awal aja ya?  
24. CI Awal–awal aja. Nah itu biasanya kita 

sebelum ngundang itu kita prepare, 
briefing anak–anak kalau misalnya 
startnya untuk makanan mungkin 
biasanya let say Striploin, butuh cuma 100 
slices, sekarang kita butuh jadi kaya 150 
slice kaya gitu. Ya gitu, tapi biasanya 
cuma short term kaya gitu. 

 

25. JC Oh iya, lalu daya saing dengan kompetitor 
itu penting ga? Sama bagaimana cara 
meningkatkan daya saing. 

 

26. CI Ya itu penting sih. Kalo kita dulu kita 
research sampai di 20 restoran yang di 
daerah sini terus kita ambil photo taking 
untuk apa namanya food productnya 
mereka dan menunya mereka. Nah dari 
menunya itu kita bisa lihat kaya 
penamaan, itu juga penting. Penamaan 
yang menarik  

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara CI (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  untuk orang order itu apa. Terus harga, itu 

juga penting. Lalu lokasi, lokasi juga 
penting. 

 

27. JC Lalu kompetensi restoran melayani 
masyarakat itu penting ga? Kalau penting, 
bagaimana caranya menilai kompetensi 
dan cara meningkatkan kompetensinya. 

 

28. CI Kalau itu sih pastinya penting ya. Soalnya 
ga semua orang juga seleranya makan di 
rumah terus. Ataupun belum tentu ada 
yang masak di rumah. Jadi kenapa mereka 
ke restoran karena mereka ingin 
mendapatkan kaya layanan yang seperti 
mereka makan di rumah. Oleh karena itu 
restoran harus bisa memberikan tempat 
yang hommie yang membuat mereka stay 
dan mereka nyaman kembali lagi. Tapi 
cara meningkatkannya ya itu service yang 
baik, makanan keluarnya cepet, produknya 
konsistensi. Kalo kita kan misalnya 
masakan mama hari ini ya rasane kaya 
gitu. Sama. 

Keberhasilan 
Kafe (KK) 

29. JC Lalu untuk citra perusahaan merupakan 
indikator keberhasilan buat restoran ga? 
Sama bagaimana cara membangun citra 
perusahaan tersebut? 

 

30. CI Lah ya itu, kalo itu kita kan ke brand 
image ya. Kalo brand image itu kita harus 
bisa mengelola customer kita mengelola 
tempat kita. Nah cara mengelola customer 
kita kaya kita memberikan membership, 
memberikan diskon agar mereka kembali 
lagi terus mengelola tempat ini tetap bersih 
hygiene membuat mereka stay lama, nah 
itu yang menjadi indikator kaya 
keberhasilan juga. Dan yang paling penting 
pastinya dikenal sama banyak orang. Kaya 
gitu. Kalo dikenal banyak orang let say 
kaya produk Ismaya. Kita tahu kalo apa 
yang hasilkan Ismaya pasti bagus. 
Otomatis kita pasti datang lagi. Nah 
Lapaison kan sudah ada di Bali, nanti kan  

 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 18. Transkrip Wawancara CI (Lanjutan) 

Baris Pelaku Transkrip Wawancara Tema 
  buka di Surabaya, mungkin customer yang 

di Bali juga oh ini kan yang ada di Bali, 
jadi mereka kurang lebih sama, jadi kalo 
mungkin mau buka lagi di Surabaya 
Timur atau Jakarta orang yang pernah tahu 
kan oh yang ini. Itu yang membuat suatu 
tempat itu lebih dikenal. Itu indikator 
keberhasilannya ya itu. 

 

31. JC Yang di Bali itu buka berapa lama 
sudahan? 

 

32. CI Yang di Bali itu sudah tiga mau ke empat 
tahun. 

 

33. JC Oh empat ya. Itu aja ko. Makasi.  
34. CI Iya.  

Sumber: Data Diolah (2020) 

Keterangan: 

JC : Jasmine Calista 

CI : Christian Indrawan 

PFB : Peran Food Blogger 

SFB : Syarat Food Blogger 

MMS : Marketing Media Sosial 
 
KK : Keberhasilan Kafe 

PFK : Pengaruh Food Blogger terhadap kafe 
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Lampiran 19. Draft Wawancara 
 

Konsumen 
No Pertanyaan Teori Penulis 
1 Apakah Anda sering ke kafe ini? 

Seberapa sering? 
  

2 Dari mana Anda mengetahui adanya 
kafe ini? 

 Syahbani dan 
Widodo 

(2017:55) 
3 Apakah Anda mengetahui adanya 

promo yang diberikan kafe ini? Kalau 
tahu, Anda mengetahui dari mana? 

 Septiani dkk 
(2017:127) 

4 Apakah Anda pernah melihat food 
blogger mempromosikan kafe ini? 

 Septiani dkk 
(2017:127) 

5 Bagaimana tanggapan Anda mengenai 
promosi yang dipublikasikan oleh food 
blogger? 

  

6 Apakah promosi food blogger 
menggugah keinginan Anda untuk 
datang? 

 Syahbani dan 
Widodo 

(2017:55) 
7 Apakah Anda follow akun food 

blogger yang digunakan oleh kafe ini? 
  

8 Apakah food blogger yang Anda ikuti 
memiliki : 

a. Pengetahuan tentang makanan 
yang diulas? 

b. Memberikan informasi yang 
dapat Anda percayai? 

c. Jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? 

d. Menggunggah foto asli saat 
mengulas makanan? 

Hal yang harus 
dilakukan food 

blogger 

Kusumaningrum  
dkk (2019:175) 

9 Apakah food blogger yang Anda ikuti 
memiliki : 

a. Konten yang menarik untuk 
Anda lihat? 

b. Memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat Anda melihat 
unggahan food blogger? 

Sosial Media 
Marketing 

Anizir dan 
Wahyuni 

(2017:3-4) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 19. Draft Wawancara (Lanjutan) 
 
No Pertanyaan Teori Penulis 

 c. Interaksi dengan para 
pengikutnya? Contoh : IG live / 
IG story yang memberikan 
kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar dan lain–
lain. 

d. Informasi yang diberikan secara 
terus menerus? 

  

Sumber: Data Diolah (2020) 
 

Pemilik Monopole dan Caturra Espresso 
No Pertanyaan Teori Penulis 
1 Sudah berapa lama kafe Anda berdiri?   
2 Bagaimana perkembangan kafe Anda 

sejak awal berdiri hingga sekarang? 
 Saputra dkk 

(2018:87) 
3 Hal apa saja yang Anda lakukan untuk 

membuat orang mau berdatangan di 
kafe Anda? 

  

4 Apakah Anda menggunakan jasa food 
blogger? Siapa saja? 

  

5 Kolaborasi seperti apa yang dilakukan 
dengan food blogger? 

  

6 Kontribusi atau hal apa saja yang food 
blogger lakukan buat kafe Anda? 

 Syahbani dan 
Widodo 

(2017:55) 
7 Apakah ada dampaknya terhadap kafe? 

Kalau ada, apa saja? 
 Syahbani dan 

Widodo 
(2017:55) 

8 Apakah biaya yang dikeluarkan worth 
it dengan hasil yang Anda dapatkan? 

 Saputra dkk 
(2018:87) 

9 Apakah food blogger yang Anda bayar 
memiliki : 

a. Pengetahuan tentang makanan 
yang diulas? 

b. Memberikan informasi yang 
dapat Anda percayai? 

Hal yang harus 
dilakukan food 

blogger 

Kusumaningrum  
dkk(2019:175) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 19. Draft Wawancara (Lanjutan) 
 
No Pertanyaan Teori Penulis 

 c. Jujur dan profesional dalam 
mengulas makanan? 

d. Menggunggah foto asli saat 
mengulas makanan? 

  

10 Apakah food blogger yang Anda bayar 
memiliki : 

a. Konten yang menarik untuk 
Anda lihat? 

b. Memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat Anda melihat 
unggahan food blogger? 

c. Interaksi dengan para 
pengikutnya? Contoh : IG live 
/ IG story yang memberikan 
kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar dan 
lain–lain. 

d. Informasi yang diberikan 
secara terus menerus? 

Sosial Media 
Marketing 

Anizir dan 
Wahyuni 

(2017:3-4) 

11 Menurut Anda, apakah : 
a. Laba perusahaan Anda 

meningkat di masing–masing 
kafe? 

b. Produktivitas Anda 
meningkat? 

c. Anda dapat bersaing dengan 
kompetitor? 

d. Karyawan Anda memiliki 
kompetensi yang memadai 
dengan pekerjaan yang 
dilakukan? 

e. Citra kafe Anda baik di 
masyarakat? 

Keberhasilan 
Kafe 

Saputra dkk 
(2018:87) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Lampiran 19. Draft Wawancara (Lanjutan) 
 

Pakar Restoran 
No Pertanyaan Teori Penulis 
1 Bagaimana cara menjalankan sebuah 

kafe yang benar? 
 Saputra dkk 

(2018:87) 
2 Apakah Anda setuju bahwa penggunaan 

food blogger merupakan cara yang tepat 
untuk mempromosikan dan memiliki 
dampak positif terhadap perkembangan 
kafe? 

 Handika dkk 
(2018:192) 

3 Apakah food blogger selalu memiliki 
dampak positif terhadap semua kafe? 
Atau ada segmentasi tertentu? 

 Handika dkk 
(2018:192) 

4 Bagaimana cara yang paling efektif 
dalam menentukan siapa food blogger 
yang harus diajak kolaborasi untuk 
meramaikan kafe? 

 Kusumaningrum  
dkk(2019:175) 

5 Sebagai pakar restoran, hal apa saja 
yang paling penting yang harus 
dilakukan sebuah kafe agar tetap hidup? 

  

6 Menurut Anda, apakah : 
a. Laba perusahaan yang 

meningkat merupakan indicator 
keberhasilan usaha? 

b. Peningkatan produktivitas dalam 
sebuah restoran itu penting? 
Kalau penting, seberapa penting 
dan apa dampak positifnya? 

c. Daya saing dengan competitor 
penting? Bagaimana cara 
meningkatkan daya saingnya? 

d. Kompetensi restoran melayani 
masyarakat penting? Kalau 
penting, bagaimana cara menilai 
kompetensi dan cara 
meningkatkan kompetensinya? 

e. Citra perusahaan merupakan 
indikator keberhasilan restoran? 
Bagaimana cara membangun 
citra perusahaan tersebut? 

Keberhasilan 
Kafe 

Saputra dkk 
(2018:87) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Food Blogger 
No Pertanyaan Teori Penulis 
1 Apa peran food blogger di sebuah 

kafe? 
 Syahbani dan 

Widodo 
(2017:55) 

2 Apakah Anda pernah diajak 
berkolaborasi dengan salah satu kafe? 

  

3 Kolaborasi seperti apa saja yang biasa 
dilakukan? 

  

4 Apa saja ruang lingkup pekerjaan food 
blogger di industri kafe? 

 Syahbani dan 
Widodo 

(2017:55) 
5 Apakah dengan menggunakan jasa 

food blogger maka kafe tersebut akan 
ramai? 

  

6 Faktor apa saja yang mempengaruhi 
kesuksesan seorang food blogger 
mendatangkan massa ke sebuah kafe? 

 Kusumaningrum  
dkk(2019:175) 

7 Bagaimana tanggapan Anda apabila 
ada food blogger  yang sama, diundang 
untuk berkolaborasi di dua kafe 
berbeda, hasilnya berbeda juga? 

  

8 Apakah selama ini ada food blogger 
yang dapat dikatakan tidak sukses 
karena kafe yang menggunakan jasa 
food blogger tersebut tidak ramai? 
Kalau ada, apa penyebabnya? 

  

9 Apakah Anda memiliki : 
a. Pengetahuan tentang makanan 

yang diulas? 
b. Memberikan informasi yang 

dapat Anda percayai? 
c. Jujur dan profesional dalam 

mengulas makanan? 
d. Menggunggah foto asli saat 

mengulas makanan? 

Hal yang harus 
lakukan food 

blogger 

Kusumaningrum 
dkk (2019:175) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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No Pertanyaan Teori Penulis 
10 Apakah Anda memiliki : 

a. Konten yang menarik untuk 
Anda lihat? 

b. Memiliki cara yang tepat untuk 
menarik minat Anda melihat 
unggahan food blogger? 

c. Interaksi dengan para 
pengikutnya? Contoh : IG live 
/ IG story yang memberikan 
kesempatan pengikutnya untuk 
memberikan komentar dan 
lain–lain. 

d. Informasi yang diberikan 
secara terus menerus? 

Sosial Media 
Marketing 

Anizir dan 
Wahyuni 

(2017:3-4) 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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LAMPIRAN 20. RIWAYAT HIDUP 

 
Nama   : Jasmine Calista Siswanto 
Tempat Lahir  : Surabaya 
Tanggal Lahir  : 9 Januari 1998 
Kewarganegaraan : WNI 
Jenis Kelamin  : Wanita 
Alamat   : Greenlake CM 9 No. 12,  

  Citraland, Surabaya 
Status Pernikahan : Lajang 
Agama   : Kristen 
Email   : jcalista@student.ciputra.ac.id 
No. Telepon  : 089631971610 
 
Riwayat Pendidikan: 
 2001-2002 : Play Group Gloria 
 2002-2004 : Taman Kanak-Kanak Gloria 
 2004-2005 : Sekolah Dasar Gloria 1 
 2005-2007 : Sekolah Dasar Cita Hati East 
 2007-2010 : Sekolah Dasar Mimi 
 2010-2013 : Sekolah Menengah Pertama Mimi 
 2013-2016 : Sekolah Menengah Atas Gloria 1 
 2016-2020 : Universitas Ciputra Jurusan Bisnis Kuliner (3,56) 
 
Pengalaman Berorganisasi: 
 2010-2012 : Sekretaris OSIS 
 2013-2014 : Seksi Dekorasi Kerohanian 
 2014-2015 : Seksi Publikasi dan Dokumentasi Kerohanian 
 
Prestasi: 
 Juara II Lomba Mading Deteksi Jawa Pos 
 
Keterampilan: 
 Kreatif 
 Mudah bersosialisasi 
 Tanggung jawab 
 Pekerja keras 


