
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada hakekatnya kebutuhan manusia dari waktu ke waktu semakin lama 

semakin bertambah dan beraneka ragam, selain kebutuhan pokok juga muncul 

kebutuhan – kebutuhan penunjang yang semakin bervariasi, sehingga menyebabkan 

kebutuhan itu semakin kompleks. Hal ini disebabkan banyak hal diantaranya 

meningkatkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tekhnologi serta 

pengetahuan dan keinginan konsumen terhadap sesuatu yang ingin mereka peroleh 

dari suatu produk. 

Dengan adanya peningkatan taraf hidup, daya beli masyarakat dan 

kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin lama semakin bertambah dan 

menimbulkan daya beli masyarakat yang semakin bertambah, keadaan demikian 

yang menyebabkan terjadinya persaingan antar perusahaan. 

Untuk saat ini kota Bandung tidak hanya terkenal dengan sebutan kota 

fashion tapi juga terkenal dengan kota kuliner, semakin beragamnya aneka kuliner di 

kota Bandung menjadikan kota Bandung sebagai salah satu objek wisata yang 

banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. 

Melihat daya tarik wisatawan di kota Bandung, maka para pelaku bisnis 

banyak yang memanfaatkan kesempatan bisnis untuk membuka usaha, khususnya di 

usaha bidang kuliner. 



Konsep kuliner di Bandung saat ini beragam, seringkali kita melihat rumah 

makan, restoran, dan cafe dengan konsep hidangan menu makanan melalui daftar 

pesanan atau bisa kita sebut a’la carte. 

Untuk memberikan sesuatu yang baru dengan tujuan memperkaya jenis 

kuliner di kota Bandung khususnya dan dari segi bisnis bertujuan untuk menarik dan 

mendapatkan konsumen, maka mulai berdiri konsep kuliner baru yaitu kuliner 

dengan konsep Buffet atau biasa kita kenal dengan konsep hidangan prasmanan. 

Walaupun konsep makanan buffet (prasmanan) sering kita temui di pesta – 

pesta pernikahan tetapi untuk diterapkan pada sebuah restoran bisa menjadi suatu 

konsep yang baru dan memberikan daya tarik yang dapat memicu pangsa pasar. 

Hartz Chicken Buffet Restaurant sebagai salah satu pengusaha kuliner 

dengan konsep buffet (prasmanan) yang telah mempunyai konsumen di kota 

Bandung. Hartz Chicken Buffet Restaurant adalah jenis restoran waralaba / 

franchise yang khusus menyajikan hidangan buffet (prasmanan) yang telah tersebar 

di kota – kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya. 

Untuk dapat bersaing dengan competitor / pesaing lain dan berusaha untuk 

mengembangkan usahanya, para pengusaha ini menawarkan insentif dan promosi 

secara besar – besaran untuk dapat menarik lebih banyak konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian pada Hartz Chicken 

Buffet Restaurant Jl. Sukajadi 225 Bandung untuk mengetahui sejauh mana strategi 

pemasaran jasa pada Hartz Chicken Buffet Restoran Jl. Sukajadi 225 Bandung yang 

dituangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN 

PELAKSANAAN STRATEGI PEMASARAN JASA PADA HARTZ CHICKEN 

BUFFET RESTORAN BANDUNG” 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran jasa pada Hartz Chicken Buffet 

Restoran Bandung. 

2. Apa saja kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan strategi 

pemasaran jasa pada Hartz Chicken Buffet Restoran Bandung.  

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan 

strategi pemasaran jasa pada hartz Chicken Buffet Restoran Bandung.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dijelaskan adapun 

maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang terkait dengan pelaksanaan strategi pemasaran jasa pada Hartz 

Chicken Buffet Restoran Bandung.  

 

1.4  Kegunaan  Laporan Tugas Akhir 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pemasaran 

jasa yang dilakukan Restoran Hartz Chicken Buffet Restoran Bandung bagi semua 

pihak yang membutuhkannya, diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan fikiran yang bermanfaat dalam 

menentukan strategi pemasaran jasa pada Hartz Chicken Buffet Restoran . 

 



2. Bagi pihak yang terkait 

Sebagai bahan refisi untuk menambah ilmu dan informasi mengenai strategi 

pemasaran jasa sehingga akan menjadi acuan bilamana akan melakukan 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dari pengalaan di lapangan dengan membandingkan 

antara ilmu yang diperoleh pada masa perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada di dunia usaha khususnya mengenai strategi pemasaran jasa. 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak 

interen perusahaan melalui wawancara dan pengamatan pada waktu 

penelitian. 

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu 

dengan mempelajari teori – teori, buku – buku, dan catatan perkuliahan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh dalam studi lapangan 

tersebut, yaitu : 

1. Studi kepustakaan, penyusunan karya ilmiah yang dilandasi teori – teori 

yang diperoleh dari buku – buku ilmiah, majalah, surat kabar, serta buku – 

buku perkuliahan yang ada hubungannya dengan pemasaran jasa. 



2. Studi lapangan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung 

mendatangi Hartz Chicken Buffet Restoran Bandung. Sebagai objek yang 

diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan tersebut : 

1. Observasi 

Mengadakan tinjauan langsung ke perusahaan yang diteliti untuk mendapat 

data – data yang dibutuhkan. 

2. Wawancara 

Yaitu suatu pertanyaan yang diajukan kepada pihak perusahaan sesuai 

dengan data yang dibutuhkan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada Restoran Hartz Chicken Buffet  yang terletak 

di Jl. Sukajadi 225 Bandung, adapun penelitian dilakukan pada bulan November 

sampai selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


