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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini dunia usaha dalam bidang kuliner di Indonesia telah 

berkembang dengan pesat. Baik usaha baru, usaha yang sudah ada 

kemudian melakukan ekspansi, maupun kuliner moderen yang mengambil 

konsep makanan siap saji (fast food) dan restoran atau rumah makan. Hal 

ini ditandai dengan semakin banyaknya jenis usaha restoran atau rumah 

makan yang bermunculan, sehingga mau tidak mau para pelaku bisnis 

usaha restoran atau rumah makan harus siap menghadapi persaingan yang 

semakin ketat. Perkembangan usaha restoran atau rumah makan dalam 

skala menengah dan besar di Indonesia pada tahun 2007 – 2009 disajikan 

pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Usaha Restoran/Rumah Makan 

Berskala Menengah dan Besar di Indonesia 
Tahun                           2007         2008             2009 

Jumlah                          1.615        2.215           2.704 

Pertumbuhan (%)          -               38,39           20,98 

Sumber : Majalah SWA 19/XXVII/8-21 September 2011 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

perkembangan usaha restoran yang semakin meningkat pesat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2007 jumlah usaha restoran sebanyak 1615, meningkat 

pada tahun 2008 sebesar 620 menjadi 2235 usaha restoran. Pada tahun 

2009 mengalami peningkatan sebesar 469 menjadi 2704 usaha restoran. 
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Ini membuktikan bahwa perkembangan usaha restoran berskala menengah 

dan besar semakin meningkat setiap tahun. 

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah di suatu negara dapat 

dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Timur selain di dukung oleh sektor industri, juga di dukung oleh sektor 

jasa salah satunya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan retoran di Jawa Timur pada 

tahun 2005 – 2009 disajikan pada tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 
Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Jawa 

Timur 
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertumbuhan (%) 9,15 9,62 8,39 8,19 5,70 

      Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2010 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

sektor perdagangan, hotel dan restoran di Jawa Timur pada tahun 2005 

tumbuh sebesar 9,15%, pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 

0,47% menjadi 9,62%. Pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 

1,23% menjadi 8,39. Pada tahun 2008 kembali mengalami penurunan 

sebesar 0,20% menjadi 8,19%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2009 

kembali mengalami penurunan sebesar 2,49% menjadi 5,70%. 

(Pemerintah Provinsi Jawa Timur) 

Perkembangan  industri makanan dan minuman di Indonesia 

sepertinya tidak akan pernah mati. Hal ini ditunjang oleh perilaku 

konsumtif masyarakat. Terbukti, mayoritas pertumbuhan ekonomi 
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nasional digerakkan oleh konsumsi, tidak terkecuali pada industri makanan 

di kota surabaya. Pertumbuhan bisnis restoran di surabaya berkembang 

karena adanya pendatang baru yang turut berpartisipasi dalam 

menumbuhkan bisnis kuliner di surabaya.  Menurut Tjahjono, terdapat 

lebih dari 2.000 restoran di Surabaya dengan rata-rata pertumbuhan 20 

persen setiap tahun. Pertumbuhan tersebut meliputi jumlah gerai maupun 

pelaku usahanya. (Koran Jakarta, 2011) 

Menurut Marsum (1994) dalam Ihsan (2010), pengertian restoran 

adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial 

yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik 

berupa makan dan minum. Menurut Marsum (1994) ada beberapa tipe 

restoran, yaitu: table d’ hote restaurant, shop atau brasserie, cafetaria atau 

café, canteen, dining room, inn tavern, pizzeria dan family type restaurant. 

D’cost termasuk dalam family type restaurant, dimana D’cost 

merupakan restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan 

minuman dengan harga yang tidak mahal, terutama disediakan untuk 

tamu-tamu keluarga maupun rombongan. D’cost membidik pasar 

pelanggan yang ingin makan dan berkumpul dengan keluarga karena outlet 

D’cost memiliki daya tampung 300 orang. 

Selain D’cost sebagai restoran lokal seafood, terdapat juga pesaing 

sejenis yaitu layar seafood, dan sea master. Pesaing sejenis tersebut 

merupakan pesaing dari D’cost yang menawarkan produk unggulan yang 

sama yaitu makanan seafood dan perusahaan pesaing tersebut juga sudah 
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dikenal oleh masyarakat luas. Perbedaan D’cost dengan layar seafood dan 

sea master adalah terletak dari segi harga, jika harga D’cost paling mahal 

adalah Rp 90.000, pada layar seafood dan sea master harganya bisa 

mencapai ratusan ribu. 

D’cost dalam mempertahankan pangsa pasarnya maka harus 

mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumennya, dan mengembangkan 

suatu pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya para konsumen dalam 

membuat keputusan pembelian. Menurut Amirullah (2002:62), 

pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dari 

pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan 

tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan. 

Saat ini semakin banyak restoran lokal di Indonesia yang 

dikembangkan dengan pengalamannya dalam mengelola restoran dengan 

sistem yang dimilikinya, sehingga laju perkembangan restoran akan 

meningkat pesat dengan bertambahnya gerai-gerai atau cabang-cabang 

lain. Hal ini terbukti pada tahun 2006 D’cost mendirikan 3 gerai di tahun 

pertama, tahun 2009 jumlah gerai D’cost mencapai 26 gerai, tahun 2010 

jumlah gerai D’cost mencapai 36 gerai. Kenaikan jumlah gerai D’cost 

menunjukkan bahwa perkembangan bisnis restoran D’cost mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan semakin 

banyaknya outlet restoran D’cost pada tahun 2011 yang mencapai 48 

cabang yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia, antara lain jakarta, solo, 
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makasar, pekanbaru, bandung, banjarmasin, denpasar dan surabaya. (SWA 

03/XXVII/2-16 Februari 2011 dan SWA 19/XXVII/8-21 September 

2011). 

Menurut Setiadi (2010:10), keputusan pembelian dari pembeli 

sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi 

dari pembeli. Sebagaian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. 

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pemasar 

untuk mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian yaitu faktor-

faktor bauran pemasaran. Menurut Tjiptono (2005:30), bauran pemasaran 

jasa merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk 

membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Bauran 

pemasaran jasa pada restoran atau rumah makan terdiri dari produk, harga, 

promosi, lokasi (tempat penyampaian jasa), orang, bukti fisik, proses, dan 

layanan konsumen.  

D’cost menyediakan berbagai produk seafood dengan menu yang 

paling digemari yaitu kepiting bumbu lada hitam dan ikan patin bakar. 

Selain menawarkan menu tersebut, D’cost juga memenuhi selera 

konsumen dengan menu pilihan lain seperti cumi goreng tepung, cumi 

goreng mentega, cumi saos padang, udang pancet, udang mayonaise, ikan 

patin, ikan gurame, ikan kerapu, ikan kakap serta menawarkan produk 

pelengkap seperti sayur-sayuran dan lainnya. (survei peneliti, tanggal 12 

oktober 2011) 
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Kebijakan penetapan harga merupakan suatu hal penting. 

Perusahaan menetapkan harga dengan penuh pertimbangan karena 

penetapan harga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga 

merupakan salah satu faktor yang harus dikendalikan secara serasi, selaras 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh D’cost. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2008:345), harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas 

suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. D’cost menerapkan strategi harga bersaing tetapi 

dengan memberikan layanan prima dan tempat yang bersih. Sehingga hal 

ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan 

pembelian di D’cost. 

Selain faktor produk dan harga, perusahaan juga perlu 

mengkomunikasikan produk dan perusahaannya kepada para konsumen 

melalui program promosi. Menurut Lovelock dan Wright (2005:20), 

promosi adalah suatu aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi yang 

dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan 

penyedia jasa tertentu. Restoran D’cost seafood terkenal dengan strategi 

marketing-nya yang memberi diskon sesuai umur pengunjung, diskon 

gerombolan, makan sepuasnya dan bayar sesuka hati, serta menu gratis 

bagi mereka yang memberikan like di facebook page-nya.  

Lokasi D’cost Cabang Royal Plaza merupakan tempat yang sangat 

strategis yaitu berada di dalam mal dan tempatnya sangat nyaman. Dimana 
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royal plaza itu sendiri, terletak di sekitar perkantoran, sekolah, universitas 

negeri surabaya dan universitas bhayangkara, serta Rumah Sakit Angkatan 

Laut (RSAL) dan Rumah Sakit Islam (RSI). Dengan demikian tempat ini 

selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat luas baik anak sekolahan, 

mahasiswa, maupun karyawan perusahaan. 

Pada pemasaran jasa, orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat 

mempengaruhi kualitas yang diberikan. Untuk mencapai kualitas terbaik 

maka pegawai harus dilatih untuk menyadari pentingnya pekerjaan 

mereka, yaitu memberikan konsumen kepuasan dalam memenuhi 

kebutuhannya. D’cost menekankan pada keramahan para karyawan, 

karyawan yang berpakaian rapi, cara penyampaian ucapan, dan kecakapan 

mereka dalam menangani keluhan pelanggan yang dapat diandalkan 

sebagai salah satu strategi D’cost untuk dapat memuaskan konsumen dan 

diharapkan menjadi konsumen yang loyal. 

Bukti fisik menyangkut lebih luas dalam hal fisik yang ada pada 

restoran D’cost. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, 

termasuk lighting system, dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian 

penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Bukti fisik D’cost 

antara lain memiliki ruangan yang cukup luas yaitu bisa menampung 300 

orang, desain interior dikemas secara moderen, tata letak fasilitas yang 

rapi, selalu bersih serta nyaman. Hal ini diharapkan dapat menciptakan 

kesan yang positif bagi konsumen dan dapat membuat konsumen tertarik 

untuk berkunjung ke D’cost. 
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Mutu layanan dalam suatu perusahaan jasa sangat bergantung pada 

proses penyampaian jasa kepada konsumen. Proses produksi merupakan 

faktor penting bagi konsumen high-contact services, yang seringkali juga 

berperan sebagai co-producer jasa bersangkutan. Hal ini dikarenakan 

pembeli secara langsung berhubungan dengan perangkat yang ada pada 

D’cost. Sistem pelayanan di D’cost diterapkan secara profesional dengan 

standar yang cepat dan tepat. Hal ini ditunjang oleh pengelolaan pesanan 

makanan sejak pertama pengunjung mengorder hingga pemrosesan di 

dapur yang informasinya didukung sistem berbasis teknologi informasi 

(TI). D’cost menggunakan iPad (produk Apple inc) untuk menulis pesanan 

menu dari pelanggan. Info pesanan yang dicatat di iPad langsung 

ditransfer ke dapur kemudian diolah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 

pesanan sudah siap di meja makan. 

Pelayanan juga merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan 

sebagai strategi bersaing yaitu melalui kepuasan konsumen. Menurut 

Tjiptono (2005:32), layanan adalah kualitas total jasa yang dipersepsikan 

oleh pelanggan. Manajemen D’cost selalu melakukan beberapa terobosan 

lain, mendirikan D’cost academy, D’cost logistic dan penerapan iPad 

sebagai teknologi informasi. Dengan adanya D’cost academy, D’cost bisa 

mendidik SDM-nya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, termasuk 

menciptakan kreasi menu terbaru serta inovasi promo yang unik dan 

menarik. Peran D’cost logistic adalah mencari dan mengumpulkan 
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pemasok yang akan menyuplai bahan baku ke gerai-gerai D’cost. 

Sedangkan penerapan iPad berguna untuk mempercepat layanan. .  

Sesuai dengan slogan D’cost yaitu Harga Kaki Lima dan Mutu 

Bintang Lima, D’cost membidik pelanggan yang ingin naik kelas, 

menikmati hidangan seafood dengan harga terjangkau tetapi dengan mutu 

atau kualitas yang baik. Harga seringkali mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian, dimana konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian salah satunya dengan mempertimbangkan kemampuan daya 

beli konsumen. Dimana D’cost mampu menangkap hal tersebut, maka 

menjadikan konsumen memilih untuk membeli di D’cost dan menjadikan 

konsumen loyal dengan D’cost bahkan merekomendasikannya kepada 

orang lain baik secara langsung maupun melalui blog pribadi konsumen 

D’cost yang berisi rekomendasi mengenai harga di D’cost terjangkau. 

Penelusuran yang peneliti lakukan adalah melalui Google, dengan kata 

kunci kuliner seafood di Surabaya dan kata kunci D’cost. Berdasarkan 

hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa blog kuliner surabaya 

yang merekomendasikan D’cost antara lain www.ayojajan.com dan 

www.restoransuroboyo.info.com. Selain itu terdapat blog pribadi 

konsumen yang merekomendasikan produk dan harga di D’cost yang 

terjangkau, antara lain www.triayusa.multiply.com dan www.barry-

arudam.blogspot.com yang di dalamnya terdapat komentar sebanyak lima 

dari tujuh orang mengatakan bahwa produk di D’cost enak dan harga di 

D’cost memang terjangkau. (survei peneliti, 2011) 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik  

untuk melakukan penelitian dengan judul, Analisis Pengaruh Bauran 

Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Membeli Di 

Restoran D’cost Cabang Royal Plaza Surabaya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka peneliti 

dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah gambaran mengenai variabel produk, harga, promosi, 

lokasi, orang, bukti fisik, proses dan pelayanan terhadap keputusan 

pembelian di D’cost Cabang Royal Plaza Surabaya? 

2. Apakah variabel produk, harga, promosi, lokasi, orang, bukti fisik, 

proses dan pelayanan mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian di D’cost Cabang Royal Plaza Surabaya? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran mengenai variabel produk, harga, 

promosi, lokasi, orang, bukti fisik, proses dan pelayanan terhadap 

keputusan pembelian di D’cost Cabang Royal Plaza Surabaya. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variabel produk, harga, promosi, lokasi, 

orang, bukti fisik, proses, dan pelayanan terhadap keputusan 

pembelian di  restoran D’cost Cabang Royal Plaza Surabaya. 
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2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharap kan dapat memberikan  masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan D’cost seafood Cabang Royal Plaza 

Surabaya dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal bauran pemasaran yang 

efektif agar dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen 

D’cost.  

b. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan praktis 

dalam pengamatan langsung serta lebih mendalami tentang teori 

pemasaran jasa khususnya perilaku konsumen. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 


