
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Revolusi Industri 4.0 pertama kali dicetuskan tahun 2011 di acara 

Hannover Trade Fair oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang dari 

Jerman. Saat itu mereka membicarakan bagaimana industri saat ini telah 

memasuki inovasi baru dan proses produksi berubah dengan pesat. Awalnya, 

Pemerintah Jerman tidak menanggapi dengan serius gagasan ini. Namun, pada 

akhirnya gagasan ini dijadikan sebuah gagasan resmi dan Pemerintah Jerman 

bahkan membentuk tim khusus guna membahas penerapan industri 4.0. 

Berikutnya pada tahun 2015, Angella Markel mengenalkan ide Revolusi 

Industri 4.0 di acara World Economic Forum (WEF). Demi menyokong 

akademisi, pemerintah, dan pebisnis untuk melakukan penelitian, Jerman 

mengeluarkan modal sebesar €200 juta. Tak hanya itu, Amerika Serikat mulai 

menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC) untuk 

melakukan penelitian mengenai Revolusi Industri 4.0 yang terdiri dari 

produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas 

dan laboratorium. 

Para ahli meyakini bahwa era ini adalah Revolusi Industri 4.0 karena 

terdapat banyak inovasi baru dalam bidang teknologi seperti percetakan 3D, 

Big Data, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), kendaraan tanpa 

pengemudi, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Salah satu temuan 



besar dalam Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things (IoT). IoT 

berkemampuan untuk menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi 

dengan mesin, sensor, perangkat, dan manusia melalui jaringan internet. 

Dengan ini, kita dapat melakukan transfer uang kapan saja dan dimana saja 

selama perangkat yang kita gunakan terhubung dengan internet. Hanya dengan 

menggunakan aplikasi yang ada di perangkat kita maka kita dapat melihat dan 

mengawasi kegiatan perbankan. 

Pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2016-2019 berdasarkan 

eMarketer pada tahun 2015 mengalami kenaikan setiap tahun nya. Pada tahun 

2016, pengguna smartphone di Indonesia hanya sebanyak 65.2 juta jiwa. 

Namun, pada tahun 2019 jumlah pengguna smartphone naik menjadi hampir 

dua kali lipat dengan jumlah pengguna 92 juta. Dengan kenaikan tersebut, 

penggunaan internet juga semakin bertambah. Angka tersebut adalah angka 

yang cukup tinggi mengingat Indonesia adalah negara berkembang. 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang bersamaan dengan kemajuan 

teknologi yang begitu pesat mendorong manusia untuk selalu up to date dan 

pada akhirnya akan bergantung kepada perangkat elektronik mereka untuk 

menunjang kehidupan sehari-hari.  Contoh yang dapat diambil adalah 

penggunaan aplikasi Zomato dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat 

informasi sebuah restoran. 

Berdasarkan APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 143, 

26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta jiwa. Ini berarti 



pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 54, 68% atau lebih dari 

setengah penduduk di Indonesia. 

Dengan adanya telepon genggam yang dapat mengakses internet seperti 

smartphone, berbagai kalangan usia turut menggunakan internet terutama pada 

usia remaja dan dewasa. Berdasarkan APJII, komposisi pengguna internet 

berdasarkan usia pada tahun 2017 menyebutkan bahwa penggunaan internet di 

dominasi oleh kalangan umur dewasa 19-34 tahun yaitu sebanyak 49,52%, 

berikutnya disusul oleh kalangan usia 35-54 tahun sebanyak 29,55%, pengguna 

internet pada usia remaja sebanyak 16, 68%, dan terakhir pengguna internet 

usia diatas 54 tahun adalah sebanyak 4,24% saja. 

Keberadaan smartphone maupun alat elektronik pintar lainnya seperti 

tablet selain memiliki efek negatif tentunya memiliki efek positif apabila 

digunakan dengan tepat dan sesuai fungsinya. Untuk perihal kuliner, terdapat 

aplikasi praktis yang bernama Zomato. Zomato adalah salah satu dari sekian 

banyak aplikasi yang dapat diunduh secara cuma-cuma di perangkat Apple dan 

Android. 

Dengan adanya aplikasi Zomato, pengguna memiliki akses khusus 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kuliner. Zomato seakan membuka 

jalan bagi masuknya fenomena wisata kuliner di Indonesia. Fenomena wisata 

kuliner di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, ini ditandai 

dengan banyaknya bermunculan restoran ataupun kafe dengan tema-tema 

tertentu yang dapat menarik minat masyarakat yang gemar akan kuliner. 



Berdasarkan Badan Pusat Statistik, sebagian usaha kuliner yang berada di 

kawasan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pertokoan sebesar 70,58%. 

Berikutnya di kawasan objek wisata hanya sebesar 6,46%. Sementara di lokasi 

kawasan industri, hotel, perumahan, dan permukiman sebesar 22,96%. Dengan 

ini, dapat disimpulkan bahwa kawasan perbelanjaan, perkantoran, dan 

pertokoan mendominasi keberadaan restoran maupun kafe.  

Foto produk dalam iklan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya seseorang menjual produk. Foto produk yang baik selain 

harus menggambarkan suatu produk dengan jelas, juga harus fungsional. 

Apalagi jika seseorang berjualan menggunakan toko online, dimana pembeli 

tidak bisa melihat produk seseorang secara langsung dan seseorang tidak ada 

disana untuk menjelaskan produknya yang dijual. Disinilah foto produk yang 

baik dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. 

Dengan adanya kolom review pada Zomato, pengguna dapat dengan 

mudah menggunakannya sebagai referensi untuk dapat menilai kelayakan dari 

kualitas makanan, suasana restoran, pelayanan karyawan, harga, maupun 

pilihan menu yang ada di restoran tersebut. 

Zomato adalah aplikasi penyedia layanan informasi mengenai restoran 

untuk makan di luar, pesan bawa pulang, kafe, dan kehidupan malam yang 

telah berada lebih dari 10.000 kota seperti Indonesia, India, Turki, Selandia 

Baru, Filipina, Afrika Selatan, Sri Lanka, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Inggris. 

Mulai dari informasi lokasi, kisaran harga, peringkat, dan yang terpenting 



adalah ulasan atau review serta menu dan foto-foto suasana dari restoran 

tersebut. 

Situs ini menduduki peringkat aplikasi nomor 1.926 di dunia dan peringkat 

205 di India pada bulan Oktober 2013. Di App Store Indonesia, Zomato 

menduduki peringkat 3 untuk kategori makanan dan minuman, sedangkan di 

Play Store Zomato telah mencapai lebih dari 50 juta kali diunduh serta 

mendapatkan nilai 3,9 dari 5. Fitur dalam aplikasi Zomato juga beragam dan 

user friendly sehingga orang awam dapat mengaksesnya. 

Berdasarkan olahan data Zomato Jakarta, 50% pengguna aplikasi Zomato 

adalah pengguna dengan rentang usia 24-24 tahun, 35% pengguna berusia 18-

24 tahun, dan 15% pengguna dengan rentang usia diatas 35 tahun (Slyrova, 

2017). Kemudahan mencari informasi melalui Zomato menyebabkan 

mayoritas masyarakat terutama kalangan usia muda mempercayai Zomato 

sebagai salah satu aplikasi yang menyediakan ulasan restoran serta informasi 

mengenai restoran tersebut (Tech in Asia, 2017). 

Zomato memiliki fitur berbayar yaitu Zomato Gold. Zomato Gold memiliki 

dua jenis paket keanggotaan. Pertama, keanggotaan selama 6 bulan dengan 

biaya Rp 200.000 dan yang kedua adalah keanggotaan selama 12 bulan dengan 

biaya Rp 250.000. Kedua paket ini memiliki fungsi yang sama yaitu diskon  di 

restoran mitra Zomato. Dengan ini, pengguna dapat menggunakan fitur diskon 

beli satu gratis satu untuk makanan dan beli dua gratis dua untuk minuman. 

Bahkan dengan keanggotaan ini, anda dapat menghadiri acara eksklusif yang 

diselenggarakan oleh Zomato. 



Dengan adanya ulasan yang disediakan oleh aplikasi Zomato, layanan ini 

dapat mempermudah pengguna. Masyarakat pada umumnya akan 

menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bersosialisasi atau hanya sekadar 

jalan-jalan. Tanpa adanya review, masyarakat akan ragu dalam memilih sebuah 

restoran terutama apabila dikategorikan sebagai restoran baru. Dengan adanya 

review, ini akan mempermudah masyarakat awam untuk memilih lokasi wisata 

kuliner yang tepat sesuai dengan keinginan masing-masing. 

Berdasarkan (Hall & Sharples, 2018) wisata kuliner adalah kunjungan ke 

suatu tempat yang merupakan produsen dari suatu makanan, festival makanan, 

restoran, dan lokasi-lokasi khusus untuk mencoba rasa dari makanan dan atau 

juga untuk memperoleh pengalaman yang didapat dari makanan khas suatu 

daerah yang merupakan motivasi utama seseorang untuk melakukan perjalanan 

wisata. 

Berikut ini adalah penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis 

lakukan, yaitu Amanda Karina, Olivia Maisy, dan Sylvia Wong (2018) yang 

berjudul “Penelitian Empiris Pada Ulasan Restoran Online di Supermal 

Karawaci Tangerang dalam Aplikasi dan Situs Zomato”. Penelitian ini 

merupakan studi empiris mengenai aplikasi Zomato dengan mengacu pada 

teori dalam bidang pariwisata. 

Perbedaan pada penelitian penulis dengan referensi diatas adalah cakupan 

penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus untuk pengguna Zomato di  

Supermal Karawaci Tangerang, sedangkan dalam penelitian ini, penulis 

meneliti pengguna Zomato yang tersebar di Jabodetabek. Penelitian ini juga 



secara spesifik membahas review dan foto, dimana penelitian terdahulu 

melakukan studi secara empiris. 

Penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh review dan foto terhadap 

keputusan memilih restoran dengan menggunakan konsep-konsep yang 

relevan serta mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik 

yang serupa. Dengan ini, kita dapat melihat seberapa besar kekuatan media 

sosial yang kita gunakan sehari-hari. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui 

lebih jauh masalah tersebut dengan mengangkat penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Review dan Foto Terhadap Keputusan Memilih Restoran di Aplikasi 

Zomato”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, pengguna smartphone dapat dengan 

mudah mengakses aplikasi-aplikasi yang sekiranya dapat menunjang kehidupan 

sehari-hari terutama aplikasi dengan kategori makanan dan minuman 

mengingat makanan dan minuman adalah bahan pokok. Beberapa tahun yang 

lalu, aplikasi-aplikasi tersebut belum terjamah oleh orang awam dengan jumlah 

pengguna yang masih relatif sedikit. Sehingga ketika membicarakan tentang 

review sebuah restoran, masyarakat hanya mendapatkan referensi dari mulut ke 

mulut tanpa melibatkan teknologi. Terutama yang gemar melancong yang 

sering bepergian ke wilayah lain, terkadang tempat tersebut terlihat asing 

karena belum pernah dikunjungi. 



Dengan adanya pergeseran ini, semua hal yang berkaitan dengan makanan 

dan minuman terasa lebih mudah dan praktis. Masyarakat tidak perlu khawatir 

apabila ingin mencari rekomendasi restoran yang sesuai dengan selera karena 

fitur-fitur yang ada di Zomato dapat mempermudah pengguna. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Seberapa 

besar pengaruh review dan foto terhadap keputusan memilih restoran di aplikasi 

Zomato?” 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk mengukur pengaruh review 

dan foto terhadap keputusan memilih restoran di aplikasi Zomato”. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengaruh besar, 

khususnya kepada aplikasi Zomato. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat kepada Zomato dalam pengaruh review dan foto 

terhadap pemilihan lokasi wisata kuliner kepada pengguna nya. 

3. Kegunaan Sosial 



 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memprediksi fenomena sosial 

baru yang akan terjadi dengan adanya aplikasi Zomato. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II OBJEK PENELITIAN 

Bagian ini terkait dengan tiga elemen utama yaitu tempat, pelaku, dan 

aktivitas. 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini terdiri dari konsep-konsep dan teori yang menjadi dasar 

pemahaman yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam 

menjawab permasalahan penelitian dengan tetap memperhatikan 

pendekatan penelitian yang digunakan. 

 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini terdiri dari cara-cara yang akan digunakan peneliti untuk menulis 

karya ilmiah seperti metode pengukuran, survei, penguraian mengenai 

teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, teknik pengujian 

instrumen dengan menguji validitas dan rehabilitas instrumen penelitian 

(kuesioner), serta teknik analisis data yang berisi teknik yang digunakan 

untuk menganalisis data. 

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 



Bagian ini terdiri dari data mentah yang didapatkan dari penyebaran 

kuesioner, penampilan hasil penelitian berupa tabel-tabel hasil olahan 

berdasarkan variabel-variabel yang ada. Berikutnya adalah melakukan 

interpretasi dan pengolahan terhadap data mentah yang telah didapatkan 

dari penyebaran survei. 

 BAB VI PENUTUP 

  VI.I. Simpulan 

Bagian ini terdiri dari jawaban-jawaban dari pernyataan 

yang tertera dalam rumusan masalah. 

  VI.II. Saran 

Bagian ini berisi pendapat dan masukan terhadap hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. 

 


