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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Konteks Penelitian 

Fotografi merupakan sebuah teknik pembuatan lukisan dengan 

menggunakan media cahaya (Syahputra, 2015:5). Fotografi masuk dan 

berkembang di Indonesia sejak tahun 1857 yang dibawa oleh dua juru foto yaitu 

Woodbury dan Page (Syahputra, 2015:7). Putra dkk (2013:50) mengatakan bahwa 

“cabang fotografi ada bermacam-macam yaitu landscape photography, macro 

photography, street photography, portrait photography, jurnalism photography, 

fashion photography, dan food photography”. Food photography merupakan 

sebuah cabang seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam 

bentuk dari makanan yang ditata sedemikian rupa sehingga mampu 

menggambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita (Ambarsari dalam 

Putra dkk 2013:50). Kehadiran fitur kamera pada smartphone memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan aplikasi media sosial. Salah satu aplikasi yang dapat 

mengunggah foto di media sosial adalah Instagram. Hal ini menyebabkan 

fenomena baru terjadi, yakni banyak orang mengabadikan momen makan bersama 

dengan cara memfoto makanan yang disajikan dan mengunggahnya di Instagram. 

Fenomena ini yang membuat food photography berkembang di Indonesia 

(Pramadi dan Dewi, 2016:95). Food photography memiliki empat elemen, yaitu 

(1) menggoda, (2) lezat, (3) sehat, dan (4) bersih (Hartatin dan Kurniadi,

1 



2 

 

2018:40). Berkat empat elemen tersebut, maka food photography menjadi daya 

tarik tersendiri bagi calon konsumen untuk mengonsumsi makanan di salah satu 

restoran atau tempat makan yang menggunakan jasa food photography. Hal ini 

memberikan dampak positif terhadap jumlah penjualan yang diperoleh oleh 

restoran tersebut (Hartatin dan Kurniadi, 2018:40).  

Seseorang yang menjalani profesi sebagai food photography disebut 

sebagai food photographer. Pratama dan Kahija (2016:117) mengatakan bahwa 

“fotografer adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja sebagai juru foto, baik 

media massa, institusi tertentu, studio foto, maupun perorangan, sedangkan food 

photographer adalah profesi fotografer yang pekerjaannya memotret makanan”. 

Adiputrie dan Adriyanto (2017:623) mengatakan bahwa “food photographer 

adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan menonjolkan sisi nikmat atau 

eksotisnya makanan melalui jepretan”. Adiputrie dan Adriyanto (2017:623) 

menambahkan bahwa “tujuan utama dari food photographer adalah mengambil 

gambar semenarik mungkin untuk membuat penikmat kuliner semakin terpikat”. 

Seorang food photographer profesional biasanya bekerjasama dengan food stylist 

untuk menghasilkan sebuah karya yang baik (Indra, 2013:5). Apabila tidak ada 

food stylist dalam sebuah tim, makan food photographer yang harus menata 

makanan tersebut agar dapat terlihat menarik. 

Armendariz (2013:1) mengatakan bahwa “food photographer telah 

dimulai sejak ribuan tahun lalu di jaman Romania”. Pada masa itu, manusia telah 

mengabadikan makanan melalui sebuah karya seni. Pada awal abad ke-19, 

manusia telah menemukan alat untuk menggambar objek dengan menggunakan 
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cahaya sehingga food photographer mulai muncul pada awal abad ke-19. 

Pekerjaan sebagai food photographer mulai marak pada tahun 1930. Hasil foto 

para food photographer digunakan untuk majalah, poster, dan kemasan makanan. 

Saat ini, banyak orang mulai menekuni dunia food photographer dan menjadi 

seorang food photographer profesional. 

Seiring perkembangan waktu, banyak orang yang memiliki profesi sebagai 

food photographer. Berikut adalah beberapa nama yang menekuni dunia fotografi 

khususnya di bidang makanan, antara lain Sooca Photo, Sejasa, Wolacom, Mark 

Design, Jiewa Vieri, dan Herry Tjiang. Banyaknya orang yang memilih profesi 

sebagai food photographer menandakan bahwa industri food photographer 

banyak diperlukan. Salah satu pihak yang membutuhkan jasa food photographer 

adalah pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang kuliner dan ingin 

mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik. Dua contoh restoran yang 

menggunakan jasa food photographer adalah Haynan Restaurant yang 

menggunakan jasa food photographer dari Mark Design dan Jamoo di Shangri-la 

Hotel yang menggunakan jasa dari Inijie. 

Promosi dalam sebuah restoran harus ditunjang oleh hasil foto yang 

menarik dan menggoda calon konsumen. Hartatin dan Kurniadi (2018:35) 

mengatakan bahwa “seluruh produsen makanan seperti restoran dan kafe mutlak 

membutuhkan jasa food photographer”. Hal ini dikarenakan hasil karya foto dari 

food photographer bersifat memberikan informasi dan membentuk citra pada 

benak konsumen untuk menarik perhatian konsumen (Hartatin dan Kurniadi, 

2018:35). Hartatin dan Kurniadi (2018:35) juga mengatakan bahwa “penggunaan 
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food photographer adalah salah satu cara dalam promosi di media sosial agar hasil 

foto lebih baik dan lebih menarik”. 

Berdasarkan paparan peneliti, maka peneliti ingin sekali untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berhubungan dengan peran food photographer dalam 

aktivitas promosi sebuah restoran. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Peran Food Photographer dalam Aktivitas Promosi 

Restoran”. Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti memiliki 

beberapa referensi penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan sebagai bahan 

dalam penelitian ini. Adapun beberapa referensinya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Evawati dan Rosyidasari (2018) adalah sebuah penelitian yang 

membahas mengenai peran food photographer di industri kuliner, 

khususnya yang membahas mengenai promosi untuk melakukan 

penjualan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa dengan hasil foto 

makanan yang bagus, maka calon konsumen akan semakin berminat untuk 

membeli produk makanan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa food 

photographer memiliki peran penting dalam menggugah selera makan dan 

memancing keinginan calon konsumen untuk membeli suatu produk. 

Meningkatnya minat beli dari konsumen akan meningkatkan pula 

kemungkinan konsumen tersebut untuk membeli produk makanan tertentu, 

hasilnya omset dari makanan tersebut akan meningkat. Fakta tersebut 

membuat food photographer juga memiliki peranan penting dalam 

promosi untuk meningkatkan omset penjualan. 
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2.  Penelitian Nursyifani dan Atmaji (2019) adalah sebuah penelitian yang 

membahas mengenai penggunaan jasa fotografi untuk mempromosikan 

produk Foody Dollys di Kota Malang. Bagi Foody Dollys, kualitas hasil 

foto dari fotografer yang baik mampu menarik calon konsumen untuk 

membeli produknya, terutama apabila hasil foto tersebut digunakan untuk 

promosi secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

jasa fotografi akan membuat produsen memiliki kualitas hasil foto yang 

baik. Kualitas hasil foto yang baik akan meningkatkan nilai sebuah produk 

dan mampu membuat para calon konsumen tertarik. Hasilnya adalah 

promosi yang dilakukan produsen semakin efektif. 

3. Penelitian Hartatin dan Kurniadi (2018) adalah sebuah penelitian yang 

membahas tentang strategi penggunaan jasa food photographer untuk 

meningkatkan kualitas foto di media sosial Instagram dan Facebook yang 

digunakan untuk mempromosikan L’cheese Factory. L’cheese Factory 

lebih menggunakan hasil foto dari food photographer untuk dijadikan 

materi mentah bagi setiap media promosi yang digunakan, baik di 

Instagram maupun di media sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa respon masyarakat saat Pekanbaru Just Cake dan L’cheese Factory 

menggunakan jasa food photographer cukup baik. Hal ini dikarenakan 

hasil foto dari food photographer dapat menarik minat konsumen untuk 

membeli ataupun mencoba L’cheese Factory. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti menetapkan bahwa 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan food 

photographer dalam akivitas promosi restoran?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini peneliti tetapkan adalah “untuk mengetahui peranan food 

photographer dalam aktivitas promosi restoran”. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini akan memberikan informasi pada peneliti di bidang 

keilmuan mengenai peran food photographer dalam aktivitas promosi sebuah 

restoran. Hasil dari penelitian ini dapat peneliti gunakan sebagai referensi untuk 

melakukan aktivitas promosi apabila peneliti bekerja atau membuka sebuah 

restoran. 

2. Bagi Universitas 

 Bagi Universitas Ciputra, khususnya jurusan Bisnis Kuliner, penelitian ini 

akan menambah wawasan bagi adik kelas dan rekan-rekan di Universitas Ciputra 

untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga akan menghasilkan referensi bagi 

seluruh jajaran Universitas Ciputra. 
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3. Bagi Objek Penelitian 

 Bagi bisnis kuliner di Surabaya, penelitian ini dapat menjadi referensi 

sebelum bisnis tersebut mengambil keputusan penting saat menjalankan usahanya. 

Bagi setiap orang yang ingin menekuni dunia food photographer, maka penelitian 

ini akan berguna untuk memberikan wawasan apa saja yang harus dilakukan 

untuk menjadi food photographer di industri kuliner, khususnya yang 

berhubungan dengan promosi restoran. 

 


