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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Strategi pemasaran 

a. Definisi Strategi 

Menurut Purnomo (2007: 4), Strategi sebagai sebuah kosa kata 

pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘Strategia’ atau sering 

disebut dengan strategos. Kata ‘strategos’ ini berasal dari kata ‘stratos’ 

yang berarti militer dan ‘ag’ yang artinya memimpin. Amstrong 

(2003:39) dalam kumpulan buku The Art of HRD menambahkan 

setidaknya terdapat tiga pengertian strategi. Pertama strategi merupakan 

deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya 

perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan 

sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. 

b. Definisi Pemasaran 

Menurut Danang (2012: 19), pemasaran merupakan kegiatan 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

melalui pertukaran dengan pihak-pihak yang berkepentingan di 

perusahaan. Tidak hanya memenuhi keinginan konsumen, pemasaran 

juga bertujuan mensejahterakan karyawan yang berperan dalam kegiatan 

produksi, masyarakat sekitar, serta pencemaran lingkungan. Pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi atau organisasi 
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memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Dalamn konteks bisnis 

yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan hubungan 

pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan (Kotler 

dan Amstrong, 2008: 6). 

c. Definisi Strategi Pemasaran 

Menurut Philip Kotler, Strategi pemasaran adalah cara dimana 

fungsi pemasaran menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai 

pertumbuhan yang menguntungkan dalam penjualan pada level 

marketing mix. 

d. Tujuan Strategi Pemasaran 

Adapun tujuan strategi pemasaran yaitu: 

a) Untuk peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. 

b) Untuk mengukur hasil pemasaran berdasarkan standard prestasi yang 

berlaku. 

c) Untuk memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

d) Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jika terjadi 

perubahan dalam pemasaran. 

e. Jenis Strategi Pemasaran 

Assauri (2008 : 163) menyatakan terdapat 3 jenis strategi 

pemasaran yang bisa dilakukan perusahaan yaitu Strategi pemasaran 

yang tidak membeda-bedakan pasar (Undifferentiated marketing), 
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Strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar (Differentiated 

marketing) dan Strategi pemasaran yang terkonsentrasi (Concentrated 

Marketing). 

a) Strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar 

(Undifferentiated marketing) 

Strategi jenis ini menganggap pasar sebagai keseluruhan, jadi 

perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan secara umum. Produk yang 

dihasilkan dan dipasarkan biasanya hanya satu produk saja dan berusaha 

menarik konsumen dengan satu rencana pemasaran saja. 

b) Strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar (Differentiated 

marketing) 

Strategi pemasaran ini melayani kebutuhan beberapa kelompok 

tertentu dengan satu jenis produk tertentu pula. Jadi produsen atau 

perusahaan menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan segmen 

pasar. Dengan kata lain produsen dan perusahaan menawarkan berbagai 

variasi produk yang disesuaikan kebutuhan dan keinginan kelompok 

konsumen yang berbeda dengan program pemasaran yang khusus 

diharapkan tigkat keberhasilan penjualan pada masing-masing segmen 

tersebut tercapai. Tujuan pemasaran ini yaitu untuk menambah 

kepercayaan kelompok konsumen tertentu pada suatu produk yang 

bervariasi sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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c) Strategi pemasaran yang terkonsentrasi (Concentrated Marketing) 

Strategi pemasaran ini mengkhususkan pemasaran produk ke 

dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan 

sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Keuntungan strategi ini yaitu 

perusahaan akan mendapatkan posisi yang kuat pada segmen pasar yang 

dipilih. Karena perusahaan akan lebih fokus dan memiliki pengalaman 

yang lebih baik dalam melakukan pendekatan guna memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Kelemahan strategi ini yaitu produsen harus 

waspada terhadap risiko besar jika hanya tergantung pada satu atau 

beberapa segmen pasar saja. Karena dikhawatirkan terjadi perubahan 

kebutuhan konsumen atau meningkatnya kemampuan daya saing 

perusahaan lain yang lebih baik. 

2. Perilaku Konsumen 

Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka 

dalam melakukan konsumsi menjadi semakin berkembang pula dan lebih 

selektif dalam menentukan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan 

maupun keinginan sehari-hari, oleh karena itu pelaku usaha harus 

mengetahui perilaku konsumen guna keberhasilan usahanya. Perilaku 

konsumen mencerminkan suatu tindakan atau upaya konsumen dalam 

proses melakukan konsumsi barang atau jasa. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:166) perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa ide, atau 
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pengalaman untuk memuasakan kebutuhan dan keinginan mereka.  Studi 

perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha)   guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

Paul Peter dan Jerry C. Olson (2014:6) menyatakan bahwa perilaku 

konsumen bersifat: 

a. Dinamis karena pemikiran, perasaan, dan tindakan individu 

konsumen, kelompok target konsumen, dan masyarakat luas berubah 

secara konstan.  

b. Melibatkan interaksi antara pemikiran seseorang, perasaan, dan 

tindakan serta lingkungan.   

c. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran antar-manusia. Dengan 

kata lain seseorang memberikan sesuatu yang bernilai kepada yang 

lainnya dan menerima sesuatu sebagai imbalannya. 

3. Bauran Pemasaran 7P 

Philip Kotler mendefenisikan marketing mix atau bauran pemasaran 

sebagai: serangkaian variabel yang dapat dikontrol dan tingkat variabel 

yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi pasaran yang 

menjadi sasaran. ketujuh unsur atau variabel bauran pemasaran (Marketing 

mix) tersebut atau yang disebut 7P, adalah sebagai berikut: a. Strategi 

Produk, b. Strategi Harga, c. Strategi Lokasi, d. Strategi Promosi. Marketing 

mix atau bauran pemasaran sangat penting diperhatikan pada saat awal 

pembentukan bisnis cafe atau restoran. Bisnis tersebut seharusnya ditangani 
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dari biaya makanan (food cost), pekerja, sewa (jika lokasi usaha bukan milik 

pribadi), promosi dan iklan, kualitas makanan, pelayanan pelanggan, 

keuntungan dan tentunya sikap untuk melanjutkan tipe bisnis ini. Adapun 

bauran pemasaran meliputi : 

a. Produk (Product)  

Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Produk dalam 

bisnis restoran sangat bergantung pada pengalaman. Produk dapat berupa 

paket yang lengkap yang terdiri dari makanan, minuman, servis, atmosfer 

dan kenyamanan yang memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

dan menciptakan kesan yang tidak terlupakan.  

Pengunjung di cafe membayar untuk pengalaman makan secara 

total bukan hanya untuk makanannya saja. Tingkatan produk-produk cafe 

dapat didiskripsikan dalam 3 tingkatan, yaitu: the core product, the formal 

product, dan the augment product. Produk-produk cafe juga dapat 

dianalisis sama seperti produk lain, misalnya: atmosphere, product 

development, product positioning, product life cycle, menjadikan produk 

makanan mempunyai rasa yang enak dan mempunyai keunikan supaya 

bisa menembus pasaran. Makanan enak akan menarik pembeli untuk terus 

datang kembali dan menjadi pelanggan setia.  

Keunikan produk berarti beda dalam bentuk penyajian, modifikasi 

resep makanan, pelayanan, atau apa saja yang bisa menarik perhatian 

pembeli, supaya suatu bahan menarik perhatian (terlihat unik) maka harus 
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diolah dan divariasikan, sehingga diperoleh aneka produk pangan dengan 

penampilan, bentuk, tekstur, warna, aroma dan cita rasa yang memikat, 

untuk membuat produk demikian tidak selalu harus menggunakan bahan 

dasar mahal.  

Keputusan lain mengenai kebijakan produk yang perlu 

diperhatikan adalah mengenai model, merk, label dan kemasan, untuk itu 

ada beberapa kemungkinan misalnya membuat model tertentu sebagai ciri 

sebagian atau seluruh produk yang dipasarkan perusahaan. Strategi 

kemasan hendaknya diarahkan untuk terciptanya manfaat tambahan, 

misalnya menambah ketahanan perlindungan kualitas, mempunyai efek 

promosi dan lain- lain, sedangkan keputusan mengenai label hendaknya 

memperjelas informasi kepada konsumen, mempunyai efek promosi dan 

lain-lain. Atribut produk meliputi : 

1) Merek, merek adalah nama, simbol atau lambang, istilah, desain yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan deferensi terhadap produk 

pesaing.  

2) Kemasan, kemasan adalah proses yang berkaitan dengan perancangan 

pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk.  

3) Labeling, labeling adalah bagian dari suatu produk yang 

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label 

juga merupakan bagian dari kemasan, dan kemasan meruakan bagian 

dari etiket produk.  

4) Layanan pelengkap.  
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5) Jaminan, adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen.  

b. Harga (Price)  

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk 

barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepimilikan 

atau pengguna suatu barang dan jasa (Tjiptono, 2000) Harga juga 

merupakan pertimbangan yang penting dalam memilih restoran. Faktor-

faktor yang mempengaruhi harga yang diterapkan dalam sebuah restoran, 

adalah: hubungan antara permintaan dan penawaran, penurunan loyalitas 

konsumen, sales mix, harga-harga dalam persaingan, biaya overhead, 

aspek psikologis, kebutuhan untuk meraih laba.  

Cara menentukan harga yang tepat adalah dengan melihat harga 

jual pesaing sejenis, tentunya dengan kualitas dan porsi makanan yang 

kira-kira sama. Kemudian, tetapkan harga jual produk makanan tersebut 

sedikit lebih murah daripada harga jual produk pesaing sejenis agar 

konsumen mau mencoba produk makanan yang ditawarkan di cafe. Tetapi 

harga jual bisa tidak selalu lebih rendah dibanding pesaing sejenis, jika 

cafe mempunyai karakteristik kusus yang menarik konsumen. Sehingga 

mempunyai nilai lebih dibanding cafe pesaing sejenis.  

Keputusan tentang harga jual mempunyai implikasi yang cukup 

luas perusahaan maupun konsumen. Harga yang terlalu tinggi dapat 

menimbulkan kemungkinan menurunnya daya saing, sebaliknya harga 

rendah dapat menyebabkan kerugian, khususnya bila biaya meningkat. Hal 
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ini terutama akan menjadi masalah bagi perusahaan yang baru berdiri. 

Tujuan akan sangat mempengaruhi tingkat harga jual yang akan ditetapkan 

perusahaan. Adapun tujuan penetapan harga jual adalah :  

1) Untuk Survival. Bila perusahaan berada dalam kondisi menghadapi 

persaingan yang sangat gencar, pergeseran keinginan konsumen 

adanya kapasitas menganggur, maka yang diinginkan perusahaan 

adalah bagaimana untuk bertahan hidup dalam kondisi untuk tetap 

eksis dalam dunia bisnisnya maka perusahaan akan menetapkan 

harga jual sekedar dapat menutupi tetap dan variabel saja.  

2) Penetrasi Pasar. Jika perusahaan ingin memperkuat market share 

dari produk yang dipasarkannya, maka perusahaan akan menetapkan 

harga jual yang rendah. Dengan kebijakan harga jual yang rendah 

diharapkan pembeli akan sangat peka terhadap harga, biaya per unit 

akan semakin kecil seiring dengan semakin meningkatnya penjualan 

dan akan mendesak pesaing.  

3) Maksimumkan Laba Dalam Jangka Pendek. Jika perusahaan 

menetapkan untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin, 

maka akan ditetapkan harga jual tinggi.  

4) Mendapatkan Uang Secepat Mungkin. Jika perusahaan berada 

dalam kesulitan keuangan, maka perusahaan akan menetapkan harga 

jual rendah dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai dengan 

cepat.  
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5) Untuk Keunggulan Dalam Kualitas Produk. Suatu perusahaan 

mungkin bertujuan agar kualitas produk yang dipasarkannya selalu 

yang terbaik. Untuk itu perlu di penelitian dan pembangan yang terus 

menerus 

c. Lokasi atau Distribusi (Place)  

Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling mahal, 

sebab lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. 

Lokasi usaha yang berada di pinggir jalan atau ditempat yang strategis 

cukup menyedot pengunjung untuk sekadar mampir dan mencicipi 

hidangan dan konsep yang ditawarkan. Memang untuk mendapatkan 

lokasi yang strategis memang mahal. Lokasi merupakan faktor yang 

penting dalam mencapai keberhasilan sebuah restoran, yaitu menyangkut 

antara lain good visibility, easy access, convenience,curb side appeal, 

parking.  

Keputusan saluran akan mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan 

penjualan dan biaya. Setiap alternatif saluran yang dipilih jelas 

dipengaruhi unsur-unsur lain yang terdapat dalam bauran pemasaran 

perusahaan. Misalnya tujuan yang ingin dicapai, ciri-ciri pasar yang 

dijadikan sasaran dan karakteristik produk yang ditawarkan. Penilaian 

terhadap alternatif saluran didasarkan kriteria ekonomis, efektfitas dan 

pengendalian. 
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d. Promosi (Promotion) 

Langkah kecil berupa promosi dalam berbagai cara untuk meraih 

target pemasaran yang belum di raih. Promosi adalah aktivitas yang 

dilakukan restoran untuk mencari konsumen, bukan hanya untuk sekali 

datang, tetapi juga konsumen yang akan melakukan pembelian berulang 

(pelanggan). Tujuan dari promosi adalah meningkatkan awareness 

meningkatkan persepsi konsumen, menarik pembeli pertama, mencapai 

persentase yang lebih tinggi untuk konsumen yang berulang, menciptakan 

loyalitas merek, meningkat-kan average check, meningkatkan penjualan 

pada makanan tertentu atau waktu-waktu khusus, dan mengenalkan menu 

baru.  

Cara promosi yang dapat dilakukan antara lain dengan promosi 

mounth by mounth, mengikuti even-even tertentu, mengadakan diskon 

kusus pada saat tertentu, memberi member card pada pelanggan. Dapat 

juga dilakukan melalui promosi seperti reklame, sisipan pada koran dan 

media massa atau menggunakan spanduk. Selain itu membuat konsep cafe 

yang unik dan disukai oleh pelanggan. Kebijakan pembauran pemasaran 

tentu akan lebih berhasil jika telah diprogram dan dikomunikasikan 

dengan  baik. mengkomunikasikan program perusahaan kepada 

masyarakat konsumen dapat dilakukan dengan empat variabel, yaitu :  

1) Periklanan: Bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, 

barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu.  
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2) Personal selling: Presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu 

calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan 

penjualan.  

3) Publisitas: Pendorong permintaan secara non pribadi untuk suatu 

produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam 

media mass dan sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara 

langsung.  

4) Promosi penjualan: Kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan dan publisitas yang mendorong pembelian konsumen 

e. Peopole 

Bauran pemasaran people, berhubungan dengan perencanaan 

sumber daya, job specification, job description, rekrutmen, seleksi 

karyawan, pelatihan karyawan, dan motivasi kerja. Perencanaan sumber 

daya manusia (SDM) merupakan fungsi yang pertama-tama harus 

dilaksanakan dalam organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-

langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi 

organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai 

kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. 

Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang 

telah dan akan ditetapkan (Faustinus, 2003: 53).  

Setelah kebutuhan sumber daya manusia dipikirkan dan 

direncanakan, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan 

klasifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi 
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mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, yang 

dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan wawancara, 

dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor (Faustinus, 2003: 91). 

Selanjutnya Fastinus (2003: 102) menyatakan bahwa, klasifikasi pekerjaan 

(job classification) merupakan kegiatan pembagian pekerjaan sesuai 

dengan kebutuhan untuk mempermudah menganalisis pekerjaan dan 

standar kualifikasi untuk sekumpulan posisi. Setelah diadakan 

perencanaan SDM dan analisis dan klasifikasi pekerjaan, maka langkah 

berikutnya adalah melaksanakan rekrutmen. 

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik 

para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Maksud 

rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin 

calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan 

yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang 

dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi (Faustinus, 2003: 105) 

Seleksi dan penempatan merupakan langkah yang diambil segera setelah 

terlaksananya fungsi rekrutmen. 

Seperti halnya fungsi rekrutmen, proses seleksi dan penempatan 

merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya 

manusia, karena tersedia/tidaknya pekerja dalam jumlah dan kualitas yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, diterima/tidaknya pelamar yang telah 

lulus proses rekrutmen, tepat/tidaknya penempatan seorang pekerja pada 

posisi tertentu, sangat ditentukan oleh fungsi seleksi dan penempatan ini. 
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Jika fungsi ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dengan sendirinya 

akan berakibat fatal terhadap tujuan-tujuan organisasi (Faustinus, 2003: 

117). 

Dalam manajemen sumber daya manusia, dibutuhkan pelatihan 

dan pengembangan kerja untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan 

klasifikasi kerja. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki 

performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 

tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan 

pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup 

pengalaman belajar (learning experience), aktivitas-aktivitas yang 

terencana (be a planned organizational activity) dan didesain sebagai 

jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan 

(Faustinus, 2003: 197). 

Untuk menjalankan sebuah usaha diperlukan karyawan yang 

memiliki motivasi kerja yang tinggi. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan 

yang sudah diberikan sesuai dengan keahlian masingmasing karyawan, 

dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi 

perusahaan. Selanjutnya dijelaskan oleh Faustinus (2003: 117), analisa 

mengenai performasi kerja akan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu 

(1) kesediaan atau motivasi dari pegawai untuk bekerja yang menimbulkan 

usaha pegawai, dan (2) kemampuan pegawai untuk melaksanakannya. 

Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang 
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dalam mengejar suatu tujuan motivasi berkaitan erat dengan kepuasan 

pekerja dan performa kerja. 

f. Process 

Sebuah strategi proses atau transformasi adalah sebuah 

pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan 

jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi 

barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi 

produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Proses yang 

dipilih akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi dan 

produksi, begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang 

diproduksi. Oleh karena itu, banyak strategi perusahaan ditentukan saat 

keputusan proses ini (Jay Hezer, 2006: 332). 

Strategi proses juga berhubungan dengan tata letak ruang alur 

produksi dan alur penjualan produk. Tata letak merupakan suatu keputusan 

penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. 

Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan 

daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, 

serta, kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan dan citra perusahaan. 

Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah 

strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat (Jay 

Hezer, 2006: 450). 
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Selanjutnya menurut Jay Hezer (2006: 450), dalam semua kasus, 

desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai: 

a) Utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi 

b) Aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik 

c) Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja 

yang lebih aman. 

d) Interaksi dengan pelanggan yang lebih baik 

e) Fleksibilitas. 

Menurut Jay Hezer (2006: 451), Keputusan mengenai tata letak 

meliputi penempatan mesin pada tempat yang terbaik (dalam pengaturan 

produksi), kantor dan meja-meja (pada pengaturan kantor) atau pusat 

pelayanan. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi adanya aliran 

bahan, orang dan informasi di dalam dan antar wilayah. Untuk mencapai 

tujuan ini beragam pendekatan telah dikembangkan. Di dalam pendekatan 

tersebut, terdapat enam tipe-tipe tata letak, yaitu: 

a) Tata letak dengan posisi tetap, memenuhi persyaratan tata letak 

untuk proyek yang besar dan memakan tempat. 

b) Tata letak brorientasi pada proses, berhubungan dengan produksi 

dengan volume rendah dan bervariasi tinggi. 

c) Tata letak ritel, menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan 

atas perilaku pelanggan. 
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d) Tata letak gudang, melihat kelebihan dan kekurangan antara 

ruangan dan sistem penanganan bahan. 

e) Tata letak yang berorientasi pada produk, mencari utilitas 

karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang 

kontinu atau berulang. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Jay Hezer (2006: 451), tata letak yang 

baik perlu menerapkan beberapa hal berikut: 

a) Peralatan penanganan bahan. Manajer harus memutuskan 

peralatan yang akan digunakan. 

b) Kapasitas dan persyaratan luas ruang. Desain tata letak dan 

penyediaan ruangan hanya dapat dilakukan saat persyaratan 

jumlah pekerja, mesin dan peralatan diketahui. Manajemen juga 

harus mempertimbangkan kelonggaran yang disyaratkan sebagai 

keamanan yang mengatasi masalah kebisingan, debu, asap, suhu 

dan ruang di sekitar peralatan dan mesin. 

c) Lingkungan hidup dan estetika, pemikiran mengenai tata letak 

sering membutuhkan keputusan mengenai jendela, tanaman, dan 

tinggi partisi untuk memfasilitasi aliran udara, mengurangi 

kebisingan, menyediakan keleluasaan pribadi dan sebagainya. 

d) Aliran informasi, komunikasi sangat penting bagi perusahaan dan 

harus dapat difasilitasi oleh tata letak. 
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e) Biaya pemindahan antar wilayah kerja yang berbeda, terdapat 

banyak pertimbangan unik yang berkaitan dengan pemindahan 

bahan atau kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk 

didekatkan satu sama lain. 

g. Physicl Evidence 

Lingkungan fisik (physical evidence) adalah keadaan atau kondisi 

yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan 

merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Yang 

dimaksud dengan situasi ini adalah situasi dan kondisi geografi dan 

lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, cahaya, cuaca, 

peletakkan dan layout yang nampak sebagai objek. Physical evidence 

merupakan lingkungan dimana suatu perusahaan memberikan layanannya 

dan lokasi dimana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen, serta 

berbagi komponen yang tampak (tangible) dalam menunjang kinerja dan 

kelancaran pelayanan. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini namun dilakukan pada objek dan tahun yang berbeda antara 

lain yakni: Penelitian pertama yang dilakukan Fakhriyan Sefti 

Adhaghassani (2016) yang melakukan studi kasus pada Cherryka Bakery 

menggunakan metode bauran pemasaran marketing mix 7P dengan hasil 
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variabel product dalam kategori sangat baik. variabel price dalam kategori 

sangat baik. Variabel place dalam kategori sangat baik. Variabel promotion 

dalam kategori kurang baik. Variabel people dalam kategori baik. Variabel 

process dalam kategori sangat baik. Variabel phycical evidence dalam 

kategori sangat baik. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh D. Adi Wijaya (2008) 

yang melakukan penelitian pada obyek wisata plempoh Bokoharjo 

Prambanan Sleman menggunakan metode bauran pemasaran marketing mix 

7P dengan hasil cara yang paling efektif untuk memajukan pariwisata di 

desa wisata Plempoh adalah melakukan promosi dan mengefektifkan peran 

seorang public relation. Sehingga selain menyiapkan produk wisata yang 

sesuai dengan keinginan wisatawan maka pengurus desa wisata Plempoh 

juga seharusnya menyiapkan strategi promosi yang efektif sehingga dapat 

mengenai target sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ninik Setyorini (2010) 

yang menggunakan metode bauran pemasaran marketing mix dengan obyek 

rumah makan Yogya Chicken yang menghasilkan kesimpulan bahwa  dari 

sudut pandang pemilik/pengelola adalah pada aspek product dalam kategori 

sangat setuju, aspek price dalam kategori sangat setuju, aspek place dalam 

kategori sangat setuju, aspek promotion dalam kategori sangat setuju, aspek 

people dalam kategori setuju, aspek process dalam kategori sangat setuju, 

dan aspek physical evidence dalam kategori setuju. pada kategori sangat 

setuju berarti rumah makan Yogya Chicken sudah melaksanakan aspek 
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tersebut dengan baik, dan pada kategori setuju berarti rumah makan Yogya 

Chicken sudah melaksanakan aspek tersebut dengan cukup baik. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M. Algyansyah Malardi 

dan Devilia Sari (2015) yang menjadikan Siete Cafe & Garden sebagai 

obyek penelitian dengan hasil bauran pemasaran jasa di siete cafe & garden 

secara keseluruhan termasuk pada kategori cukup baik dimata responden. 

Dari ketujuh dimensi bauran pemasaran, promosi mendapatkan hasil 

tanggapan responden dengan nilai terendah dengan presentase sebesar 

55,4%. Hal ini disebabkan karena menurut responden Siete Cafe & Garden 

tidak melakukan promosi yang spesial dimata konsumen sehingga 

konsumen tertarik datang ke Siete Cafe & Garden bukan karena promosi 

tetapi karena produk makanan dan minumannya. 

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 

No Nama peneliti 

terdahulu 

Persamaan dengan 

penelitian yang 

sedang dilakukam 

Perbedaan dengan 

penelitian yang sedang 

dilakukan 

1 Fakhriyan Sefti 

Adhaghassani 

(2016) 

• Menggunakan 

strategi bauran 

pemasaran 7P 

• Menggunakan alat 

analisis skala 

• Obyek yang berbeda 

 

2 Ninik Setyorini 

(2010) 
• Menggunakan 

strategi bauran 

pemasaran 7P 

• Obyek restoran & 

cafe 

• Menggunakan alat 

anlisis skala 

• permasalahan yang 

berbeda 

3 D. Adi Wijaya 

(2008) 
• menggunakan 

strategi bauran 

pemasaran 7P 

• obyek yang berbeda 

4 M. Algyansyah 

Malardi dan 

Devilia Sari (2015) 

• menggunakan 

strategi bauran 

pemasaran 7P 

• menggunakan alat 

analisis yang berbeda 



27 
 

 
 

 

C. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang dalam 

penelitian ini, maka diciptakanlah kerangka penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian 

 
Sumber : Hurriyati, 2015; Mursid, 2014 

 

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan mengenai indikator yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih Camilo Cafe Malang. Indikator diatas 

terdiri dari 21 indikator. Indikator tersebut diperoleh dari hasil survey di Camilo 

Cafe serta disesuaikan dengan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 

ini. Indikator tersebut akan dianalisis menggunakan analisis faktor yang mana 

   

Makanan terasa enak    (X1.1) 

Makanan terlihat menarik     (X1.2) 

Makanan menggugah selera   (X1.3) 

Harga terjangkau     (X2.1) 

Harga sesuai produk    (X2.2) 

Harga sesuai pasaran    (X2.3) 

Lokasi mudah dijangkau    (X3.1) 

Lokasi dekat keramaian    (X3.2) 

Lokasi banyak dilalui kendaraan   (X3.3) 

Iklan sosial media menarik    (X4.1) 

Informasi tentang diskon dan promo   (X4.2) 

Papan nama jelas dan besar   (X4.3) 

Pelayanan tepat waktu    (X5.1) 

Pelayanan ramah     (X5.2) 

Pelayanan teliti     (X5.3) 

Pengiriman cepat     (X6.1) 

Pengiriman tepat     (X6.2) 

Prosedur mudah     (X6.3) 

Suasana nyaman     (X7.1) 

Bangunan luas dan bagus    (X7.2) 

Desain interior terlihat rapi   (X7.3) 

  

 

Faktor 1 

Faktor 2 

............. 

Faktor  n 
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pada akhirnya akan terbentuk menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam pemilihan Camilo Cafe. 

 


