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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berawal dari tahun 2014 banyak artis Indonesia yang mulai merambah 

bisnis dalam bidang kuliner. Fenomena ini semakin membesar karena 

banyak artis yang memulai berbisnis dibidang kuliner terutama kue-kue 

yang disertai dengan embel-embel “oleh-oleh khas” dari daerah masing-

masing. Banyak artis berbondong-bondong membuka bisnis kue “oleh-oleh 

khas daerah” dan nama dari artis-artis tersebut digunakan sebagai pemilik 

dari bisnis tersebut. Fenomena kue artis ini banyak terjadi di kota-kota besar 

di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Bogor, Makassar, Jogjakarta, 

Medan, Palembang, Minangkabau, Cirebon, dan Malang. Bahkan dalam 

satu kota tidak hanya ada satu kue ala artis yang menjadi “oleh-oleh khas 

daerah” bisa saja dalam satu kota terdapat dua atau tiga kue artis, karena 

banyaknya artis-artis lain yang juga ikut merambah bisnis kuliner ini dengan 

membidik kota-kota besar sebagai sasarannya.  

Menurut redaksi Aremafood dalam situsnya (Redaksi. 2017. 

http://www.aremafood.com/kuliner/wow-pertengahan-2017-sudah-ada-40-

kue-kekinian-ala-selebritis-mana-favoritmu/, diakses 4 Juni 2018) 

memantau pada pertengahan tahun 2017 sudah ada sekitar 40 kue artis yang 

ada di berbagai daerah di Indonesia seperti, Malang Strudel milik Teuku 

Wisnu, Dude Herlino membuat Jogja Scrummy dan Lapis Minang Nantigo, 

Mande Cake milik Rossa yang ada di Minangkabau, Shireen Sungkar istri 

Teuku Wisnu juga merambah bisnis kue dengan nama Bogor Raincake, 

Irwansyah memiliki Medan Napoleon dan Palembang Lamonade, Sandra 

Dewi yang juga ikut meramaikan kuliner kue kota Palembang dengan 

Queen Roll Palembang, Zaskia Sungkar dengan kuenya Surabaya 

Snowcake, kakak beradik Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis yang juga 

berbisnis kue Surabaya Patata, keluarga Raffi Ahmad dengan kue Bandung 

Kanaya, Bandung Makuta milik Laudya Chintya Bela, Indra Bekti yang 

memiliki Cirebon Sultana, Dimas Seto yang juga memiliki kue “khas 

http://www.aremafood.com/kuliner/wow-pertengahan-2017-sudah-ada-40-kue-kekinian-ala-selebritis-mana-favoritmu/
http://www.aremafood.com/kuliner/wow-pertengahan-2017-sudah-ada-40-kue-kekinian-ala-selebritis-mana-favoritmu/
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daerah” di Cirebon dengan nama Cirebon Cinnamon, Ussy Sulistiawaty 

yang juga membidik kota Cirebon dengan bisnis kuenya Cirebon Kelana, 

dan masih banyak lagi artis-artis yang berbisnis kue “oleh-oleh khas daerah” 

ini. 

Terjadinya fenomena kue artis ini ditanggapi oleh Kevinda Soemantri, 

seorang penulis kuliner terkenal Indonesia. Ia mengatakan bahwa fenomena 

ini cukup unik dan artis sekarang telah mengetahui bahwa memiliki usaha 

dalam bidang kuliner sangat menjajikan tetapi juga memerlukan fokus yang 

tinggi, dikutip dalam berita (Nurjani, Aris. 2018. 

https://lifestyle.sindonews.com/read/1273289/185/fenomena-kue-artis-

1515805664/, diakses 4 Juni 2018). Berikut kutipan berita tersebut: 

 

“Fenomena kue artis ini cukup menarik. Para selebriti akhirnya sadar 

bahwa kuliner merupakan jenis usaha yang menjanjikan. Namun, satu 

hal yang tidak mereka sadari adalah, kuliner merupakan bidang yang 

dinamis dan memerlukan tingkat fokus yang tinggi. Terutama 

menyangkut dengan quality control standart makanan.” 

 

Selain itu CEO dan Founder Kelana Rasa Culinary, Arie Parikesit 

juga mengutarakan pendapatnya mengenai fenomena ini. Menurutnya 

pemilik bisnis dalam fenomena ini harus mengetahui dimana akan 

menempatkan kuenya dan memasarkannya dengan cara yang baik agar tidak 

merusak tatanan budaya yang ada. Berikut kutipan berita tersebut: 

 

“Walaupun berbisnis kue dan oleh-oleh ini hak siapa saja, tetapi setiap 

orang mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan yang terbaik 

bagi masyarakat, baik dari segi cita rasanya maupun dari 

keautentikannya. Bisnis kue artis ini memang dipaksakan menjadi 

oleh-oleh khas daerah. Saya melihat pada akhirnya nanti bisnis kue 

artis ini akan sepi, dan masyarakat akan kembali ke selara asal. Kue-

kue dan makanan khas daerah akan tetap memiliki penggemarnya 

sendiri” 

 

Dilihat dari hal tersebut, fenomena kue artis ini banyak menuai pro 

dan kontra dalam kalangan masyarakat, karena kue “oleh-oleh khas” ini 

dapat saja menggeser kue-kue tradisional, tetapi hal tersebut juga 

merupakan hak bagi artis untuk membuat sebuah bisnis usaha.  

https://lifestyle.sindonews.com/read/1273289/185/fenomena-kue-artis-1515805664/
https://lifestyle.sindonews.com/read/1273289/185/fenomena-kue-artis-1515805664/
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Fenomena kue artis yang menjadi “oleh-oleh khas” ini diprakarsai 

oleh artis Teuku Wisnu bersama dengan Donny Kris Puryono dan Deni 

Deliandri yang membuka toko kue di Kota Malang yaitu Malang Strudel 

pada tahun 2014. Selain itu Teuku Wisnu juga menjadi brand ambassador 

dari toko kue Malang Strudel. Malang Strudel merupakan pioner dari 

banyak berdirinya toko-toko kue artis saat ini. Teuku Wisnu bersama dua 

orang lainnya membuka toko kue Malang Strudel karena terinspirasi dari 

kue yang digemari rakyat Austria dan mencoba mengkombinasikan kue 

tersebut dengan makanan khas Malang yaitu apel Malang. Strudel asli 

Austria tersebut dimodifikasi dan disesuaikan dengan cita rasa masyarakat 

lokal. Untuk menjadikan produk Malang Strudel sebagai “oleh-oleh khas” 

dari Malang, produk Malang Strudel hanya dapat dibeli di kota Malang dan 

tidak dijual di kota lainnya (sumber: https://malangstrudel.com/, diakses 4 

Juni 2018). 

 

Gambar 1.1 Logo Malang Strudel 

 

 

Gambar 1.2 Produk Malang Strudel Premium Red Velvet 

Sumber: Akun instagram Malang Strudel 

https://malangstrudel.com/
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Malang Strudel yang merupakan kue “oleh-oleh khas” ini tergolong 

jajanan yang masih baru bagi masyarakat karena masyarakat umumnya 

tidak mengetahui apa itu kue strudel, maka dari itu Malang Strudel sendiri 

pun perlu untuk memberikan informasi (pesan), mengenalkan produknya, 

ataupun melakukan kegiatan promosinya terutama kepada masyarakat 

Malang.  

Untuk membangun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, 

Malang Strudel menggunakan berbagai media komunikasi salah satunya 

media online instagram untuk melakukan publish informasi dan menjalin 

interaksi. Saat ini instagram menjadi media yang wajib digunakan bagi 

pebisnis kecil, besar, baru maupun sudah lama. Menggunakan media 

instagram menjadi kebutuhan yang penting bagi para pebisnis karena 

pengguna instagram saat ini sangatlah banyak sehingga akan lebih mudah 

untuk menyampaikan informasi (pesan) kepada masyarakat, terutama untuk 

Malang Strudel yang mengenalkannya dengan menyampaikan pesan bahwa 

produknya sebagai “oleh-oleh khas” yang masih baru di Malang. 

Untuk menginformasikan mengenai produknya, Malang Strudel 

bekerjasama dengan salah satu komunitas di Malang yaitu Amazing 

Malang. Amazing Malang merupakan komunitas yang memberikan 

informasi-informasi mengenai tempat wisata, kuliner ataupun penginapan di 

area Malang. Malang Strudel dan Amazing Malang bekerja sama dalam 

mempromosikan produk Malang Strudel dengan mencoba memberikan 

informasi mengenai beberapa oleh-oleh Malang dengan menggunakan 

media sosial instagram Amazing Malang.  

Pada akun instagram Amazing Malang setiap harinya akan 

mengunggah informasi mengenai tempat wisata ataupun kuliner di Malang. 

Seperti pada tanggal 1 januari 2018, akun instagram Amazing Malang 

mengunggah sebuah informasi yang bertemakan beberapa oleh-oleh dari 

Malang. Dalam unggahan tersebut Amazing Malang memberikan informasi 

mengenai oleh-oleh khas dari Malang yaitu apel malang, keripik tempe, 

keripik buah, keramik dinoyo, kaos arema, malang strudel, lapis malang, 

topeng malangan, dan tenun malang. Dilihat dari hal tersebut, Malang 
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Strudel mencoba menyampaikan pesannya sebagai salah satu oleh-oleh khas 

Malang. 

Dalam unggahan instagram yang membahas oleh-oleh khas tersebut, 

Malang Strudel menyampaikan pesannya sebagai “oleh-oleh khas” 

disamping oleh-oleh khas yang telah lama dikenal oleh masyarakat Malang. 

Unggahan tersebut ditanggapi oleh beberapa masyarakat terutama yang 

menjadi follower atau pengikut akun instagram Amazing Malang. Beberapa 

masyarakat memberikan tanggapannya yang bersifat pro, kontra ataupun 

netral dalam kolom komentar dalam unggahan tersebut. Pro kontra ini 

terjadi karena Malang Strudel bukanlah makanan asli dari Malang dan ada 

“orang baru” yang mengklaim dengan menginformasikan bahwa produknya 

sebagai “oleh-oleh khas” kota Malang secara tiba-tiba.  

Melihat dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengungkap apakah masyarakat kota Malang akan menerima, mengikuti, 

atau menolak terhadap pesan komunikasi yang disampaikan oleh Malang 

Strudel dalam unggahan akun instagram Amazing Malang. Dari uraian 

penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana follower akun 

instagaram Amazing Malang tersebut memaknai pesan komunikasi Malang 

Strudel sebagai oleh-oleh khas Malang. Alasan peneliti memilih Malang 

Strudel karena Malang Strudel merupakan pioner dalam fenomena kue artis 

ini dan adanya pro kontra dalam masyarakat yang menanggapi “oleh-oleh 

khas” tersebut. Untuk itu peneliti akan meneliti dengan menggunakan studi 

resepsi yaitu dengan berfokus pada analisis makna dan pengalaman 

khalayak dalam interaksi mereka dengan teks media. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “PENERIMAAN PEMBACA TENTANG 

PESAN “MALANG STRUDEL” SEBAGAI OLEH-OLEH KHAS 

MALANG (Studi Resepsi pada Follower Akun Instagram Amazing 

Malang)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pembaca tentang pesan 

“Malang Strudel” sebagai oleh-oleh khas Malang (Studi Resepsi pada 

Follower Akun Instagram Amazing Malang)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan pembaca  

tentang pesan “Malang Strudel” sebagai oleh-oleh khas Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk mengembangkan dan menambah wawasan mengenai kajian-

kajian ilmu komunikasi khususnya dalam studi resepsi.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat umum dan dalam prakteknya informasi ini dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan terkait pesan yang disampaikan 

perusahaan dan efeknya kepada masyarakat maupun perusahaan itu 

sendiri.  


