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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Jacobs (2017) melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Impact of Photo 

Angle on Food Perceptions and Evaluation” bertujuan untuk mempelajari dan 

meneliti bagaimana Food Photography yang pada saat ini telah berkembang 

menjadi sebuah trend yang popular terutama di Instagram, dapat mempengaruhi 

bagaimana image foto makanan tersebut dilihat oleh konsumen serta bagaimana 

Food Photography tersebut dapat memberikan sebuah evolusi mengenai makanan 

itu sendiri dan perusahaannya. Peneliti mengumpulkan data melalui survey secara 

online dimana para partisipan dianjurkan untuk mengevaluasi foto makanan dengan 

2 (dua) angle yang berbeda dan memberikan penilaian pada foto tersebut. Hasil 

penelitian diatas menunjukan bahwa angle pada Food Photography sangat 

berpengaruh dalam membangun image pada suatu produk makanan dengan nilai M 

sebesar 6.16. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Poliakova (2018) yang berjudul “Instagram: 

Investigating The Influence Of Healthy Food Posts On Consumer Purchase 

Intention” bertujuan untuk meneliti bagaimana post makanan sehat pada Instagram 

dapat mempengaruhi Purchase Intention pada konsumen dan memberikan 

pengetahuan dasar mengenai bagaimana faktor-faktor yang terdiri atas penampilan, 

jenis kelamin dan popularitas dari users yang membuat post tersebut dapat 

mempengaruhi Purchase Intention. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner secara online 
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maupun offline dan data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan program 

Statistical Package for the Social Sciences versi 23. Hasil dari penelitian ini adalah 

penelti menemukan Instagram memiliki peranan penting dalam mempengaruhi 

Purchase Intention pada konsumen dengan nilai sig > 0,05 dan nilai F sebesar 

372,255. Peneliti juga menemukan bahwa penampilan mempengaruhi Purchase 

Intention sedangkan jenis kelamin dan popularitas tidak mempengaruhi Purchase 

Intention. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Pitt (2015) yang berjudul “Multi Modal 

Food Story Immersion: A Persuasion Mechanism And Theory Of Food 

Photographic Depiction of Food Products in Advertising and Marketing” bertujuan 

untuk meneliti bagaimana iklan atau promosi pada suatu produk makanan dapat 

mempengaruhi Purchase Intention pada konsumen. Penelitian ini memperoleh data 

dengan menyebarkan kuesioner secara online. Hasil dari penelitian ini adalah 

peneliti menemukan faktor-faktor berupa imersi visual, imersi sensorik dalam 

mulut dan imersi sosial, yang merupakan hasil dari iklan atau promosi produk 

makanan dapat mempengaruhi Purchase Intention.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Karina & Hartanti (2018) yang berjudul 

“Penerapan Retorika Visual Pada Perancangan Media Kampanye Produk Makanan 

Oleh-Oleh Khas Kabupaten Bandung Wilayah Selatan” bertujuan untuk 

mempromosikan kuliner khas Bandung Selatan dengan merancang media 

kampanye dengan gaya visual retorika. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden 
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untuk memperoleh informasi dan pengetahuan responden mengenai kuliner 

Bandung Selatan. Penelitian didukung oleh  berbagai sumber yang bersangkutan 

dengan teori kampanye dan teori retorika.  

 Astuti & Sakitri (2018) melakukan suatu penelitian yang berjudul 

“Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Status Gizi Anak Usia 

Sekolah” bertujuan untuk menganalisis pengaruh status sosial ekonomi keluarga 

dengan status gizi anak usia sekolah. Penelitian ini mengumpulkan data dengan 

menggunakan teknik Proportional Stratified Random Sampling dimana subjek 

penelitiannya adalah siswa kelas 1 sampai kelas 5 pada SD N Godog 1 Polokarto, 

Sidoarjo dengan total responden sebanyak 129 siswa. Peneliti menemukan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi keluarga dengan 

status gizi anak usia sekolah. Penelitian ini menggunakan Chi-Square dimana nilai 

x2 dihitung lebih besar dari nilai x2 tabel dengan nilai p lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka diatas, maka ditampilkan tabel 

penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti  Tahun    Kesimpulan Penelitian   
      
Jacobs  2017   Penelitian bertujuan untuk mempelajari dan meneliti 

bagaimana Food Photography dapat mempengaruhi 
bagaimana image foto makanan tersebut dilihat oleh 
konsumen serta bagaimana Food Photography tersebut 
dapat memberikan sebuah evaluasi mengenai makanan 
itu sendiri dan perusahaannya. 

Poliakova  2018 

 

 Penelitian bertujuan untuk meneliti bagaimana post 
makanan sehat pada Instagram dapat mempengaruhi 
Purchase Intention pada konsumen. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara 
online maupun offline dan data yang diperoleh dianalisa 
dengan menggunakan program Statistical Package for the 
Social Sciences versi 23. 

Pitt 

 

2015 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana iklan 
atau promosi pada suatu produk makanan dapat 
mempengaruhi Purchase Intention pada konsumen. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 
kuesioner secara online. 

Karina & 
Hartati 

 

2018 

 

 Penelitian ini bertujaun untuk memperkenalkan makanan 
oleh-oleh khas Bandung Selatan pada masyarakat 
dengan menggunakan media kampanye. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 
dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada 100 
responden.  

Astuti & 
Sakitri 

 

2018 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antar status sosial ekonomi keluarga dengan status gizi 
anak usia sekolah. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan teknik Proportional Stratified Random 
Sampling dimana subjek penelitiannya adalah siswa 
kelas 1 sampai kelas 5 pada SD N Godog 1 Polokarto, 
Sidoarjo dengan total responden sebanyak 129 siswa. 

 

 Melalui hasil penelitian di atas oleh peneliti terdahulu, penulis akan 

menganalisis bagaimana pengaruh Food Photography, Instagram dan Social 

Influence terhadap Purchase Intention pada mahasiswa Universitas Internasional 

Batam seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Jacobs (2017), Poliakova (2018) 

dan  Pitt (2015). Program yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
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adalah dengan Statistical Package for the Social Sciences versi 23 seperti yang 

diterapkan oleh Poliakova (2018) dimana metode pendekatan yang digunakan 

adalah metode kuantitatif seperti yang dilakukan oleh Karina & Hartati (2018) dan 

pengumpulan data akan dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online seperti 

yang diterapkan oleh Poliakova (2018) dan  Pitt (2015) dengan menggunakan 

teknik Proportional Stratified Random Sampling seperti yang diterapkan oleh 

Astuti & Sakitri (2018). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Multimedia 

Menurut Irwan, Santyasa, & Tegeh (2014), Multimedia merupakan 

kombinasi berbagai media yang bertujuan untuk menyajikan informasi multimodal 

yang terkait dengan teknologi komputer. Multimedia adalah kombinasi dari 

berbagai elemen informasi (Subario & Lumenta, 2017). Elemen multimedia yaitu 

antara lain:  

1. Teks 

Menurut Siti (2016), manfaat teks adalah untuk membimbing dan 

meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat mengenai cara bersosial 

dan melaksanakan suatu kegiatan dengan tepat. Menurut Ramadhan & 

Rio (2016), terdapat dua jenis font yaitu Serif dan San Serif. Serif adalah 

jenis font yang memiliki bentuk elegan dan terdapat stroke sedangkan 

San Serif adalah jenis font yang bersifat informatif.  
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2. Suara (Audio) 

Menurut Purwanto & Hanief (2016), suara merupakan bunyi yang dapat 

didengar dengan indera pendengaran. Menurut Saxena (2018), dalam 

audio terdapat 2 jenis yaitu Open Formats dan Proprietary Formats. 

Open Formats terdiri atas .WAV, .AAC, .MP4, .AU, .AIFF dan .OGG. 

Sedangkan untuk Proprietary Formats terdiri atas .WMA, .MP3, .RA 

dan .3GP 

3. Gambar 

Gambar merupakan suatu seni yang terdiri dari gambar 2D dan 3D. 

Keunggulan dari gambar adalah masyarakat dapat lebih mudah 

memahami latar belakang yang ingin disampaikan. (Purwanto & Hanief, 

2016). Menurut Siregar (2018), dalam gambar terdapat 2 jenis yaitu 

Bitmap dan Vektor. Bitmap merupakan gambar yang terdiri atas pixel. 

Gambar jenis ini dapat diperoleh melalui hasil scanner dan kamera 

digital. Sedangkan Vektor adalah gambar yang terdiri atas kurva, grafik 

yang merupakan hasil dari suatu formula matematika. Gambar Vektor 

dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi seperti Corel Draw dan 

Adobe Illustrator. 

4. Video 

Video merupakan sekelompok media yang pada waktu bersamaan dapat  

merekam, memproses dan menampilkan gambar dan suara (Kadek, 

Dewi & Pudjawan, 2016). Menurut Ari & Agostino (2019), umumnya 
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format dalam video terdiri atas .avi, .wmv, .asf, .mpeg, .mp4, .3gp dan 

.mkv 

5. Animasi 

Animasi merupakan kombinasi dari dua bidang yaitu seni dan teknologi 

informasi (Pramono, Suyanto, & Sofyan, 2017). Menurut Fatta & 

Purwanto (2015), terdapat 12 prinsip dalam animasi, yaitu solid 

drawing, arc, timing and spacing, straight ahead and pose to pose, 

squash and stretch, slow in and slow out, follow through and 

overlapping action, anticipation, staging, appeal, secondary action dan 

exaggeration. 

 

2.2.2 Fotografi 

 Fotografi merupakan sebuah wadah kreatif yang dapat menyampaikan suatu 

pesan melalui ide atau konsep yang ditunjang melalui pemilihan objek. Menurut 

Safitri (2017), fotografi berkembang dari kesadaran manusia dan mengungkapkan 

berbagai bentuk konsep, teori dan wacana. Melalui konsep tersebut, maka fotografi 

dapat menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai estetik.  

 Menurut Budiarto & Tanudjaja (2017), fotografi terbagi menjadi 8 

(delapan) cabang, yaitu antara lain:  

1. Fotografi Potret 

Potrait Photography adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

berfokuskan pada wajah, mimic, personalitas, ekspresi ataupun suasana 

hati seseorang. 
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2. Fotografi Perjalanan 

Fotografi Perjalanan adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

berfokuskan pada perjalanan ataupun suatu acara yang sedang terjadi.  

3. Fotografi Iklan 

Fotografi Iklan adalah sebuah cabang dalam fotografi yang berfungsi 

untuk mempromosikan dan memfokuskan suatu produk yang akan 

diiklankan. Umumnya fotografi iklan disebut sebagai fotografi 

komersial. 

4. Fotografi Pernikahan 

Fotografi pernikahan adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

bertujuan untuk memfotografi momen-momen pada suatu acara 

pernikahan. 

5. Fotografi Seni Rupa 

Fotografi seni rupa adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

berfokuskan pada suatu karya seni.  

6. Fotografi Arsitektur 

Fotografi arsitektur adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

berfokuskan pada berbagai macam gaya arsitektur. 

7. Fotografi Makanan 

Fotografi makanan adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

berfokuskan pada makanan dengan teknik tertentu sehingga hasil 

makanan tersebut terlihat menarik.  
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8. Fotografi Model 

Fotografi model adalah sebuah cabang dalam fotografi yang 

berfokuskan pada pakaian.  

Dengan berkembangnya dunia fotografi, menurut Nisak & Hariyanto 

(2017) kini telah hadir sebuah tren yang sedang marak di masyarakat dunia. Tren 

tersebut adalah Food Photography dimana para konsumen memotret makanan 

yang selanjutnya akan diunngah pada media sosial. Fenomena ini menyebabkan 

mengkonsumsi suatu produk makanan, kini tidaklah sekedar memenuhi rasa 

lapar tetapi telah berkembang menjadi sebuah bagian dalam gaya hidup 

masyarakat. Menurut Arsita (2017), foto makanan kini juga diunggah untuk 

berbagi informasi atau sekadar pamer demi prestise.  

Menurut Nisak & Hariyanto (2017), Food Photography adalah sebuah 

media promosi yang memiliki nilai jual tinggi dengan memanfaatkan komunikasi 

nonverbal sebagai medianya. Dengan berkembangnya Food Photography, kini 

banyak masyarakat yang memanfaatkan fenomena ini sebagai sarana untuk 

mempromosikan produk kulinernya. Salah satunya adalah sebuah perancangan 

yang dilakukan oleh Herry & Negara (2016) dengan buku Food Photography 

kuliner khas Balinya yang bertujuan untuk mempromosikan makanan Bali dengan 

fotografi makanan agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkuliner di kota 

tersebut.  

 Selain sebagi media promosi, kini Food Photography dapat dimanfaatkan 

lebih lanjut sebagai media pembelajaran. Buku yang ditulis oleh Young (2016) 

yang berjudul “Food Photography: From Snapshots to Great Shots” bertujuan 
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untuk mengajarkan pembaca mengenai teknik dasar dalam fotografi makanan 

dimulai dari proses foto sampai pada tahap editing. Buku ini berisikan cara-cara 

yang mudah dipahami oleh pembaca karena setiap langkahnya dilengkapi dengan 

foto makanan yang disusun sedemikian mungkin. 

 Food Photography pada penelitian ini menggunakan dimensi fotografi yaitu 

Visual (VI), Cognition (CO) dan Affect (AF) seperti yang dilakukan oleh Pitt (2015) 

pada penelitiannya yang berjudul “Multi-Modal Food Story Immersion: A 

Persuasion Mechanism And Theory Of Photographic Depiction Of Food Products 

In Advertising And Marketing”. 

 

2.2.3 Social Media 

Sosial media adalah sebuah media online dimana masyarakat dapat dengan 

mudah berbagi suatu informasi dan berkomunikasi. Menurut Dwianto & Iqbal 

(2018) dengan sosial media, pelaku bisnis dapat menjalin suatu hubungan 

komunikasi yang baik dengan konsumen. Dengan memanfaatkan sosial media, 

perusahaan dapat mengimprovisasi teknik promosi terhadap suatu produk yang 

akan dijual. 

Instagram merupakan sebuah platform sosial media yang digunakan 

untuk berbagi foto dimana para user dapat mengambil foto dan berbagi pada 

jejaring sosial. Menurut Fitria (2015), Instagram kini telah berkembang menjadi 

salah satu aplikasi yang paling diminati oleh masyarakat pengguna smartphone 

baik yang berbasis iOS ataupun Android.  

Venny, Analisis Pengaruh Food Photography dengan Purchase Intention di Kalangan Mahasiswa Universitas Internasional 
Batam. 
UIB Repository©2019



17 
 

 
Universitas Internasional Batam 

Keunggulan dari Instagram disbanding dengan sosial media lainnya 

menurut Sifa (2018) adalah fitur editorial image and video dimana pengguna 

dapat mengedit foto dan video sebelum dipost pada feed atau timeline. Kelebihan 

lainnya adalah adanya fitur Hashtag yang dapat mempermudah pengguna dalam 

menemukan tampilan foto atau video yang diinginkan pada halaman explore. 

Selain itu, Instagram juga menyediakan fitur Instastory dimana pengguna dapat 

memposting foto atau video untuk menampilkan kegiatan sehari-hari dimana 

setiap post akan memiliki jangka waktu 24 jam untuk ditampilkan sebelum 

hilang.  

Dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan, Instagram menyediakan 

menyediakan banyak peluang dalam dunia bisnis. Salah satu peluang bisnis yang 

dapat diperoleh dari Instagram adalah usaha Food Photography untuk kegiatan 

promosi. Menurut Purwanti (2017) Instagram menawarkan banyak cara baru 

untuk mengembangkan bisnis kuliner sehingga media sosial ini sangat digemari. 

Salah satunya, Instagram dapat dimanfaatkan sebagai pengganti katalog dalam 

dunia digital. Hal ini dikarenakan Instagram memudahkan konsumen untuk 

melihat produk yang dipasarkan dan komunikasi antar pembeli dan penjual juga 

mudah untuk diraih. 

Sosial media pada penelitian ini menggunakan dimensi Instagram yaitu 

Physical Appreance (PA), Gender (GE) dan Popularity (PO) seperti yang 

dilakukan oleh Poliakova (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Instagram 
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: Investigating The Influence of Healthy Food Posts On Consumer Purchase 

Intention”. 

 

2.2.4 Social Influence 

 Menurut Zhao, Stylianou, & Zheng (2018), Social Influence adalah kondisi 

sosio-psikologis yang menjelaskan perubahan sifat atau perilaku dan perubahan 

pola pikir atau opini dari seorang individual. Pada era ini, pengguna sosial media 

sebagai sarana untuk memperoleh informasi pada kalangan masyarakat semakin 

meningkat. Menurut Schivinski & Dabrowski (2016), sosial media menyediakan 

peluang pada konsumen untuk berinteraksi dengan konsumen lainnya, sehingga 

komunikasi dalam meningkatkan brand image yang sebelumnya dikontrol oleh 

perusahaan dan marketing managers telah berpindah pada konsumen. Dengan 

berpindahnya peran dimana konsumen memiliki pengaruh dalam meningkatkan 

brand image, kini muncul sebuah istilah Celebrity Endorsment. Istilah ini diberikan 

pada seseorang yang memiliki posisi yang terkenal pada kalangan publik karena 

achievements yang pernah diraih. Menurut Wo’en & Tumbuan (2016), kini banyak 

perusahaan yang bekerja sama dengan selebriti-selebriti yang memiliki popularitas 

dan disukai oleh kalangan banyak yang dipercaya dapat mengubah sifat dan 

pandangan pada konsumen lainnya terhadap suatu produk yang dipromosikan.  

 Menurut Sharon & Wijaya (2018), Celebrity Endorser yang tampil dalam 

media sosial berupa Instagram, selain meningkatkan kekuatan konsumen untuk 

membeli, Celebrity Endorser juga memiliki kekuatan pengaruh pada konsumen 

untuk mengikutinya. Penelitian yang dilakukan oleh Sharon & Wijaya (2018) yang 
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berjudul “Pengaruh Karakteristik Celebrity Endorser Melalui Media Sosial 

Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Restoran Dan Cafe Di Surabaya” 

menemukan bahwa promosi yang dilakukan oleh Celebrity Endorser sebagai Social 

Influence pada sosial media Instagram dapat mempengaruh minat beli pada 

konsumen.  

 Sosial Influence pada penelitian ini menggunakan dimensi yaitu Social 

Norm (SN) dan Social Identification (SI) seperti yang dilakukan oleh Hsu & Lin 

(2016) pada penelitiannya yang berjudul “Effect Of Perceived Value and Social 

Influences On Mobile App Stickiness and In-App Purchase Intention” 

 

2.2.5 Purchase Intention 

 Menurut Semuel & Setiawan (2018), Purchase Intention adalah sebuah 

kondisi dimana konsumen berniat untuk membeli suatu produk yang memiliki 

tingkat harapan tinggi. Konsumen akan melakukan suatu evaluasi terdahulu 

sebelum melakukan suatu proses pembelian. Untuk membantu konsumen dalam 

mengevaluasi, kini terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

minat beli pada konsumen. 

Purchase Intention dapat dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan pada 

sosial media. Menurut Semuel & Setiawan (2018) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Promosi Melalui Sosial Media, Brand Awareness, Purchase Intention 

Pada Produk Sepatu Olahraga” menemukan bahwa promosi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli konsumen pada sepatu olahraga Specs di kota 

Surabaya. Peneliti mengemukakan promosi yang sudah dilakukan oleh Specs di 
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sosial media dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli sepatu 

olahraga Specs karena melalui promosi tersebut, konsumen akan memperoleh 

berbagai bentuk penawaran dan pemahaman akan produk Specs yang 

membedakannya dengan produk sepatu lainnya sehingga akan meningkatkan minat 

beli consumen. 

Pemasaran yang dilakukan melalui media sosial akan mempengaruhi faktor 

eksternal yang selanjutnya mempengaruhi cara pandang dan minat beli konsumen 

terhadap sebuah produk. Menurut Indika & Jovita (2017) dengan penelitiannya 

yang berjudul “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk 

Meningkatkan Minat Beli Konsumen”, pemasaran melalui sosial media memiliki 

tujuan untuk menumbuhkan Purchase Intention pada kosumen. Peneliti 

menemukan nilai korelasi antar sosial media Instagram dengan minat beli 

konsumen sebesar 70,9% dimana hubungan yang terjadi antar dua variable 

memiliki nilai positif.  

 Strategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan Purchase Intention 

adalah dengan melalukan Endorsment. Menurut Wahyuni (2018), Endorsment yang 

dilakukan oleh selebriti dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk 

mempengaruhi pemikiran dan perilaku pada penggemarnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuni (2018) yang berjudul “Pengaruh Authenticity dan 

Emotional Attachment Chelsea Olivia di Instagram Terhadap Word of Mouth 

(WOM) dan Purchase Intention Konsumen di Surabaya” menemukan bahwa 

endorsement yang dilakukan oleh seorang selebriti memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Purchase Intention konsumen.  
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2.3  Kerangka Pikir 

 Dengan model penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, dapat 

memberikan gambaran kerangka pikir pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh 

pada Food Photography (FP), Instagram (IG) dan Social Influence (SI) terhadap 

Purchase Intention (Y) dimana akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan 

SPSS versi 23. 

 Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Jacobs (2017), Food 

Photography berperan dalam membangun image pada suatu produk makanan. 

Dengan memiliki image yang baik dan melakukan promosi dan pemasaran seperti 

yang dilakukan oleh Pitt (2015) untuk memperoleh Social Influence dan 

menggunakan sosial media berupa Instagram sebagai platformnya seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Poliakova (2018) dapat meningkatkan Purchase 

Intention.  

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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