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ABSTRAK 

 

Ketatnya persaingan mendorong para pengelola rumah makan untuk 

menghasilkan produk atau jasa dengan memiliki keunikan yang berdaya saing 

dalam usaha memenangkan pasar. Rumah Makan Saung Kabayan Bandung, 

merupakan salah satu rumah makan khas Sunda yang menyajikan berbagai 

macam keunikan mulai dari menu makanan sampai peralatan makan yang 

digunakan oleh pengunjung. Pada saat ini bisnis utama rumah makan bergeser 

dari sekedar menyediakan segala macam makanan untuk dijual, menjadi usaha 

melayani dan memuaskan rasa lapar para pengunjung dengan disertai usaha 

menyediakan suasana yang kondusif untuk menikmati hidangan yang disediakan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

Tempat di Rumah Makan Saung Kabayan, mengetahui dan memahami masalah-

masalah yang terjadi mengenai Tempat Rumah Makan Saung Kabayan, 

mengetahui dan memahami solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi Rumah 

Makan Saung Kabayan mengenai Tempat. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu 

observasi dan wawancara.  

Berdasarkan analisis data Rumah Makan Saung Kabayan, pada saat 

pelaksanaan pemilihan tempat  telah dilakukan sesuai dengan teori yang ada. 

Yaitu tempat/lokasi sudah strategis, tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang 

lewat di sekitar Rumah Makan Saung Kabayan, tersedianya tempat parkir,tingkat 

keamanan tempat yang sudah diperhatikan oleh manajemen, dan kebersihan 

tempat yang selalu diperhatikan oleh Rumah Makan Saung Kabayan. Oleh karena 

itu dalam mengatasi segala hambatan yang terjadi pihak perusahaan berusaha 

menyelesaikan dengan memilih cara yang terbaik sehingga tujuan dari 

pelaksanaannya tetap tercapai. Maka penulis mencoba memberikan saran dan 

masukan yang dapat berguna bagi Rumah Makan Saung Kabayan Bandung, 

meminta ijin untuk membuat pembuka jalan agar memutarnya lebih dekat, 

membeli lahan tambahan untuk tempat parkir, yang ada di sekitar lingkungan 

Rumah Makan Saung Kabayan, dan memberikan nuansa baru yang modern agar 

konsumen remaja merasa nyaman.  

 

Kata kunci : Jasa, Tempat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini mendorong 

pertumbuhan sektor jasa. Banyak peluang bisnis muncul sektor jasa, demikian 

pula halnya kesempatan kerja semakin luas. Sehingga banyak dijumpai berbagai 

bisnis jasa dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya asuransi, telekomunikasi, 

hiburan televisi, sopir, pendidikan, binatu, reparasi, jasa finansial, restoran atau 

rumah makan dan sebagainya. Sektor jasa merupakan komponen yang tumbuh 

paling cepat, baik dalam perdagangan maupun investasi langsung luar negeri. 

Dapat dibayangkan pengaruh bisnis jasa dalam dunia modern saat ini. Pada saat 

ini setiap konsumen tidak hanya membeli suatu produk, tetapi segala aspek jasa 

ataupun pelayanan yang melekat pada produk tersebut, mulai dari tahap 

prapembelian hingga tahap purna beli.  

Bila ditinjau dari sudut pandang perusahaan, salah satu cara yang efektif 

dalam melakukan diferensiasi adalah melalui jasa yang diberikan. Sesuai yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2009:42):  

“Jasa adalah setiap aktivitas, manfaat atau performance yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible 

dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun dimana 

dalam proses produksinya dapat terikat maupun tidak dengan 

produk fisik.” 

 

Place atau tempat usaha adalah bidang atau wadah yang digunakan 

sebagai tempat usaha yang akan jalankan nantinya. Tempat usaha yang sangat 

berpotensi mendatangkan keuntungan, maka dari itu tempat usaha harus memiliki 

kriteria sebagai berikut (http://iman042709.blogspot.com/2010/10/pengertian-

place.html, 12.03.2013):  

1. Strategi  

2. Bisa diakses dengan mudah 

3. Dapat dilihat oleh konsumen  
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Memiliki rumah makan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi 

kalau interior rumah makan itu dibuat lebih serius tentunya akan menambah 

kenyamanan pengunjung rumah makan dalam menikmati hidangan. Pada saat ini 

semakin banyak orang yang memilih untuk makan di luar karena aktivitas mereka 

yang sangat padat sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk di rumah. 

Untuk membuat konsumen merasa nyaman di rumah makan yang didatanginya 

maka fungsi utama rumah makan sebagai tempat makan dapat menjadi tempat 

yang multifungsi sehingga konsumen dapat melakukan kegiatan lain dan 

menikmati hal lain selain makan. Interior rumah makan adalah untuk menjadikan 

rumah makan tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan tetapi konsumen juga 

dapat melakukan kegiatan lain seperti memancing. Konsumen juga dapat merasa 

nyaman dengan menikmati suasana Sunda, seperti alunan lagu Sunda (degung), 

yang diberikan oleh rumah makan tersebut. Beberapa masalah yang terdapat pada 

interior rumah makan ini adalah kurangnya pengolahan pada area rumah makan 

sehingga pada saat ini konsumen hanya bisa menikmati makanan dan suasana 

seadanya, kurangnya penataan sirkulasi sehingga konsumen menjadi kurang 

nyaman, penggunaan warna yang masih terbatas dan tidak adanya peletakkan 

elemen estetika membuat suasana rumah makan masih sangat terlihat monoton 

dan kurang menarik. Penggunaan bambu sebagai material utama baik pada 

bangunan maupun detail-detail bangunan diharapkan dapat lebih memberikan ciri 

khas pada rumah makan dan nuansa modern natural bambu dapat 

tercipta. Pengolahan material pada dinding, lantai elemen pendukung bangunan 

dan interior serta penatan pencahayaan pada area makan dan sekitarnya sehingga 

tercipta suasana yang berbeda dan bernuansa modern natural 

(http://www.rumahuang.com/interior-rumah-makan-sunda/. 12.03.2013). 

Selain interior rumah makan yang nyaman, penyediaan tempat parkir yang 

nyaman, luas dan bersih merupakan salah satu faktor serius yang harus dipikirkan 

oleh pihak menejemen tentunya untuk menambah kenyamanan konsumen. tempat 

parkir yang baik adalah yang bebas dari tangan-tangan jahil. Selain itu, 

ketersediaan lahan parkir dengan kapasitas yang cukup juga menjadi hal penting. 

Karena jika lahan parkir yang tersedia tidak bisa menampung banyak kendaraan, 
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maka pengunjung pastinya akan mengurungkan niat ke tempat tersebut 

(http://property.okezone.com/read/2012/10/09/471/701233/kriteria-tempat-parkir-

yang-ideal, 12.03.2013). 

Ketatnya persaingan mendorong para pengelola rumah makan untuk 

menghasilkan produk atau jasa dengan memiliki keunikan yang derdaya saing 

dalam usaha memenangkan pasar. Rumah Makan Saung Kabayan berlokasi                 

di Jalan Dr. Junjunan (Terusan Paster) No 107 Bandung, merupakan salah satu 

rumah makan khas sunda yang menyediakan menu tradisional terkomplit di 

Bandung. Konsumen dapat menikmati berbagai variasi masakan khas sunda yang 

mengundang selera makan di Saung Kabayan yang berdiri sejak 1990 ini. 

Dipandu dengan pelayanan penuh keramahan dan suasana yang yaman membawa 

anda mengalami saat tak terlupakan (Rumah Makan Saung Kabayan). 

Sebelumnya setiap pengunjung mempunyai harapan yang baik terhadap 

suatu pelayanan, dan pada akhirnya perusahaan mengharapkan persepsi yang baik 

pula dari pengunjung. Jika jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Baik tidaknya kualitas 

pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten.  

Berdasarkan pengamatan pendahuluan masalah yang dihadapi Rumah 

Makan Saung Kabayan saat ini adalah tidak semua pengunjung menyukai interior 

dari Rumah makan Saung Kabayan yaitu suasana ruang makan yang redup, 

penyediaan tempat parkir mobil dan motor yang kurang memadai, yang hanya 

dapat menampung mobil sebayak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) mobil 

saja, yang dapat mengakibatkan konsumen tidak jadi masuk kerumah makan. 

Masalah-masalah tersebut diambil dari hasil observasi di Rumah Makan Saung 

Kabayan dan wawancara kepada pengunjung pada hari Jum’at, 08 Maret 2013 di 

Rumah Makan Saung Kabayan. 
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Padahal manajemen Rumah Makan Saung Kabayan menjelaskan bahwa 

telah mengupayakan yang terbaik dalam hal pelayanan terhadap konsumen. Baik 

dari segi kenyaman di dalam rumah makan yaitu dari segi interior ataupun 

kapsitas lahan parkir.  

Masalah tersebut akan menciptakan gap atau kesenjangan pelayanan yang 

dirasakan oleh pengunjung. Jika pengunjung merasa tidak puas, maka mereka 

tidak akan kembali dan menjadi pelanggan bagi rumah makan lain. Hal ini akan 

berdampak pada penurunan citra rumah makan dan kepuasan konsumen. Oleh 

sebab itu, manajemen rumah makan mampu mengetahui keinginan dan kebutuhan 

yang dapat menciptakan kepuasan bagi konsumennya. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, maka dilakukan 

penelitian pada Rumah Makan Saung Kabayan yang dituangkan dalam bentuk 

Laporan Tugas Akhir dengan judul : “TINJAUAN TEMPAT PADA RUMAH 

MAKAN SAUNG KABAYAN BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian dan untuk 

memberi batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut adalah :  

1. Bagaimana tempat Rumah Makan Saung Kabayan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala tempat pada Rumah Makan 

Saung Kabayan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh dan dalam rangka 

menyusun Laporan Tugas Akhir guna memperoleh Ujian Diploma III                    

Program Studi Manajemen di Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas 

Widyatama. 
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Sedangkan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah 

yang penulis kemukakan di atas sebagai berikut adalah :  

1. Untuk mengetahui Tempat  Rumah Makan Saung Kabayan? 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala tempat yang 

dihadapi di Rumah Makan Saung Kabayan? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan akan dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait pada umumnya manfaat kegunaan 

tersebut, yaitu :  

1. Implikasi Akademik  

Melalui proses dalam kegiatan dan penyusunan Tugas Akhir ini menjadi 

sarana bagi penulis untuk membandingkan teori-teori perkuliahan, khususnya 

mata kuliah manajemen pemasaran dengan aplikasi di dunia bisnis secara 

nyata khususnya pada Rumah Makan saung Kabayan. 

2. Implikasi Manajerial  

Bagi perusahaan diharapkan mendapatkan tambahan masukan informasi dan 

pengetahuan, sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi dalam perusahaan, 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kualitas. Pelayanan jasa pada 

Rumah Makan Saung Kabayan. Hal ini juga dapat meningkatkan citra baik 

perusahaan di lingkungan masyarakat.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Bauran Pemasaran  

Dalam memjalankan kegiatan pemasarannya, perusahaan mengenal dan 

menggunaka bauran pemasaran yang terdiri dari empat unsur yang saling 

berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Bauran pemasaran 

ini akan membantu perusahaan dalam menentukan produk apa yang dibutuhkan 

dan diinginkan oleh konsumennya, menentukan harga yang tepat untuk produk 

yang telah dihasilkan oleh perusahaan, menentukan saluran distribusi yang tepat 

agar produk dapat diterima dengan mudah oleh konsumen sasarannya serta 

menentukan bagaimana cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk 

mempromosikan produknya sehingga produk tersebut dapat dikenal dan 

dikonsumsi oleh konsumen.  

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007:23), yaitu : 

“Bauran pemasaran merupakan perangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya”. 

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:62), bahwa :  

“Kumpulan alat pemasaran teknis terkendali yang dipandukan 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari pasar 

sasaran”.  

 

Menurut definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan 

yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya, untuk mempengaruhi permintaan pruduknya di pasar.   
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Kualitas   Diskon   Periklanan     Cakupan  

Desain    Potongan harga   Tenaga penjual     Pilihan  

Fitur    Periode pembayaran  Hubungan masyarakat   Lokasi  

Nama merek   Syarat kredit  Pemasaran langsung    Persediaan  

Kemasan           Transportasi  

Ukuran  

Layanan  

Jaminan  

Pengendalian  

Gambar 2.1 Aktivitas Bauran Pemasaran 

Sumber : Kotler (2009:24) 

 

2.1.1  Produk 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:04), promosi adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, 

termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi, dan ide. 

 Sedangkan menurut Tjiptono (2008:95) menyatakan bahwa : 

“Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang 

fisik, jasa, orang atau pribadi, tempat, organisasi dan ide.” 

 

 

 

 

Bauran  

Pemasaran  
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Pengertian produk di atas dapat diperjelas pada Gambar 2.2 : 

 

            PEMENUHAN KEPUASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 PENAWARAN 

 

 PERMINTAAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROSES PERTUKARAN 

 

 

Gambar 2.2 Pengertian Produk 

Sumber : Tjiptono (2008:95) 
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Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas 

sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk menciptakan tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetisi 

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Secara lebih rinci, konsep                  

produk total meliputi barang, kemassan, merek, lebel, pelayanan, dan jaminan 

(Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3 Konsep Total Produk 

Sumber: Tjiptono (2008:96) 
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Dalam merancang penawaran atau produk, pemasar perlu memahami lima 

tingkatan produk (Gambar 2.4), yaitu:  

 

PRODUK UTAMA 

PRODUK GENERIK 

PRODUK HARAPAN 

PRODUK PELENGKAP 

PRODUK POTENSIAL 

 

 

Gambar 2.4 Tingkat Tingkatan Produk  

Sumber: Tjiptono (2008:97) 

 

2.1.1.1 Klasifikasi Produk  

 Menurut Kotler dan Keller (2009:5) Dulu pemasaran mengklasifikasikan 

produk berdasarkan ketahanan atau durabilitas, keberwujudan dan kegunaan 

(konsumen dan industri). Setiap jenis produk mempunyai strategi bauran 

pemasaran yang sesuai. 

Menurut Tjiptono (2008:98) Ketahanan dan keberwujudan pemasar 

menggolongkan produk menjadi tiga kelompok menurut ketahanan dan 

keberwujudannya: 

1. Barang-barang yang tidak tahan lama adalah barang-barang berwujud yang 

biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan.  

2. Barang tahan lama adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat 

digunakan untuk waktu yang tahan lama. 

3. Jasa adalah produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat 

musnah.  

                             

Manfaat 

Fungsional 

Kelayakan 

Kepuasan 

Masa Depan 
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2.1.2 Harga  

Menurut Kotler dan Keller (2009:67), Harga adalah salah satu elemen 

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; elemen lain menghasilkan 

biaya. Mungkin harga adalah elemen termudah dalam program pemasaran untuk 

disesuaikan; fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih 

banyak waktu. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:151), harga merupakan komponen 

yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Hal ini terlihat jelas pada 

persamaan berikut:  

 

 

 

Tingkat harga yang  ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 

Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas 

yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan 

efisiensi produksi. Oleh karena penetapan harga mempengaruhi pendapatan total 

dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan 

penting dalam setiap perusahaan.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:151) Sementara itu, dari sudut 

pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana 

tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. 

Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap 

harga atau dapat dirumuskan sebagai:  

 

   

 

 

 

Laba =  Pendapatan – Biaya Total  

  (Harga per Unit * Kuantitas yang Terjual) – Biaya Total  

Nilai   =       Manfaat yang Dirasakan   

   Harga  



12 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, 

bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat 

pula. Demikian pulam sebaliknya pada tingkat harga tertentu, nilai suatu barang 

atau jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan. 

Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen 

membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenihi 

kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa subsitusi.  

Menurut Tjiptono (2008:152), harga memiliki dua pernan utama dalam 

proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan 

informasi.  

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya.  

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. 

 

2.1.2.1 Tujuan Penetapan Harga  

Menurut Tjiptono (2008:152), pada dasarnya ada empat jenis tujuan 

penetapan harga, yaitu: 

1. Tujuan Berorientasi pada Laba  

Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan 

global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang 

berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, maksimisasi laba sangat 

sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat 

jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu.  

2. Tujuan Berorientasi pada Volume 

Selain tujuan berorentasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorentasi pada volume tertentu atau yang 

biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditetapkan 

sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai 

penjualan, atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan 
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penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, perusahaan 

bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan 

seminar-seminar. 

3. Tujuan Berorientasi pada Citra  

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. 

4. Tujuan Stabilisasi Harga  

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitive terhadap harga. Bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan 

pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industry-industri tertentu yang produknya sangat 

terstandarisasi (misalnya minyak bumi). 

5. Tujuan-tujuan Lainnya  

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghindari campur tangan pemerintah.  

 

2.1.3 Tempat atau Lokasi Pelayanan  

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:73) Tempat dalam jasa 

merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, dalam 

hal ini berhubungan bagaimana cara penyimpanan jasa kepada konsumen dan 

dimana lokasi yang strategis.  

  Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:73) Lokasi berarti berhubungan 

dengan di mana perusahaan harus bermakas dan melakukan operasi atau 

kegiatannya. Dalam dal ini, ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi 

sebagai berikut:  

1. Komsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan): apabila dalam 

keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan 

sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah 

dijangkau, dengan kata lain  harus strategis. 
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2. Pemberi jasa mendatangi konsumen: dalam hal ini lokasi tidak terlalu 

penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap 

berkualitas.  

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung: berarti penyedia jasa 

dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, komputer, 

atau surat. Dalam hal ini, lokasi menjadi sangat tidak penting selama 

komunikasi antara kedua belah pihak terlaksana dengan baik.   

Sedangkan menurut Hurriyati (2010:55). Umtuk produk industri 

manufaktur tempat diartikan sebagai saluran distribusi (zero channel, two level 

channels, dan multilevel channels), sedangkan untuk produk industri jasa, tempat 

diartikan tempat pelayanan jasa. Lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam 

memasok jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. 

Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan 

pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana itu akan 

berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan dimana dan bagaimana jasa 

akan diserahkan, sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa.  

Menurut Hurriyati (2010:55). Lokasi berhubungan dengan keputusan yang 

dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan, 

yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat. 

Terdapat tiga macam tipe interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan yang 

berhubungan dengan pemilihan lokasi yaitu sebagai berikut:  

1. Pelanggan mendatangi penyedia jasa, 

2. Penyedia jasa mendatangi pelanggan, atau  

3. Penyedia jasa dan pelanggan melakukan interaksi melalui pelantara. 

  

2.1.4  Saluran Distribusi   

Menurut Tjiptono (2008:185), secara garis besar, pendistribusian dapat di 

artikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempelancar dan 

memprmudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, 

sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 
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tempat, dan saat dibutuhkan). Sementara itu yang dimaksud dengan saluran 

distribusi adalah rute atau rangkaian pelantara, baik yang dikelola pemasar 

maupun yang independen, dalam menyampaikan barang dari produsen 

kekonsumen. Variasi saluran disrtibusi untuk produk konsumen, produk 

industrial, dan jasa dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini:   

1. Produk konsumen  

Gambar dibawah ini menjelaskan tentang proses saluran distribusi 

berdasarkan produk konsumennya: 

 

 

(0)       (1)                  (2)                (3)                          (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.5 Produk Konsumen 

Sumber: Tjiptono (2008:97) 

Keterangan:  

Jenjang (0)  digunakan terutama untuk peralatan rumag tangga, kosmetika, 

minuman kesehatan, makanan bernutrisi. 

Jenjang (1)    umumnya digunakan untuk produk-produk pakaian, mebel, peralatan 

rumah tangga. 

Jenjang (2)  dan (3) banyak dipergunakan untuk produk-produk kebutuhan sehari-

hari, alat tulis, obat-obatan.  

PRODUSEN  

KONSUMEN AKHIR  

RETAILER 

WHOLESALER 

AGEN AGEN 
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2. Produk Industrial  

Gambar di bawah ini menjelaskan tentang proses saluran distribusi 

berdasarkan produk industrialnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Produk Industrial  

Sumber: Tjiptono (2008:97) 

 

Keterangan : 

- Jenjang terutama dipakai untuk produk industial berupa peralatan dan mesin 

utama, dan pesanan dalam jumlah besar. 

- Jejang dan digunakan untuk produk industial berupa supplies, sebagian kecil 

peralatan, dan pesanan dalam jumlah kecil atau yang sering diminta 
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3. Jasa 

Gambar dibawah ini menjelaskan tentang proses saluran distribusi 

berdasarkan jasanya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Produk Jasa  

Sumber : Tjiptono (2008:185) 

 

 

Keterangan:  

- Saluran distribusi langsung dipergunakan misalnya untuk jasa konsultasi 

manajemen, akuntansi, dan perpajakan.  

- Agen/broker dipakai dalam jasa broker asuransi, agen real estate dan agen 

trevel. 

- Agen penjualan dan pembeli yang dipakai, misalnya broker saham dan 

kelompok afinitas. 

- Penyampai jasa kontrak/waralaba dipergunakan misalnya untuk jasa restoran 

siap santap.  
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2.1.4.1  Strategi Distribusi 

Menurut Tjiptono (2008:205), strategi distribusi dengan penentuan dan 

manajemen saluran distribusi yang dipergunakan oleh produsen untuk 

memasarkan barang dan jasanya, sehingga produk tersebut dapat sampai ditangan 

konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada waktu 

diperlukan, dan di tempat yang tepat, secara garis besar terdapat enam macam 

strategi distribusi yang dapat digunakan, yaitu:  

1. Strategi struktur saluran distribusi,  

2. Strategi cakupan distribusi,  

3. Strategi saluran distribusi berganda,  

4. Strategi modifikasi saluran distribusi,  

5. Strategi pengendalian saluran distribusi, 

6. Strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. 

 

2.1.5 Promosi  

Menurut Tjiptono (2008:219), promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program suatu pemasaran. Betapapun bagusnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah 

membelinya. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.  

 

2.1.5.1 Tujuan Promosi  

Menurut Tjiptono (2008:221). Tujuan utama dari promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya secara rinci ketiga tujuan 

promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Menginformasikan, dapat berupa: 

- Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

- Memperkenalkan cara pemakain yang baru dari suatu produk, 

- Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

- Menjelaskan cara kerja suatu produk, 

- Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

- Meluruskan kesan yang keliru,  

- Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli,  

- Membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk  pelanggan sasaran untuk: 

- Membentuk pilihan merek, 

- Mengalihkan pilihan ke merek tertentu,  

- Mengubah persepsi pelanggan terhadap aktribut produk,  

- Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, 

- Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. 

3. Mengingatkan, dapat terdiri atas: 

- Mengingatkan  pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat,  

- Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan,  

- Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan,  

- Menjaga agar ingatan pertama pembeli jauh pada produk perusahaan.  

 

2.1.5.2 Strategi Promosi 

Menurut Tjiptono (2008:233). Strategi promosi berkaitan dengan masalah-

masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi persuasive 

dengan pelanggan. Strategi promosi ini biasanya untuk menentukan proposi 

personal selling, iklan, dan promosi penjualan. Ada enam strategi pokok dalam 

strategi promosi, yaitu:  
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1. Strategi pengeluaran promosi, 

2. Strategi bauran promosi, 

3. Strategi pemilihan media, 

4. Strategi copy periklanan,  

5. Strategi penjualan, 

6. Strategi motivasi dan penyediaan tenaga penjual.  

 

2.1.6 Orang  

Pengertian Orang menurut Hurriyati (2010:62), yaitu : 

“Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

Elemen-elemen dari ‘orang’ adalah pegawai perusahaan, 

konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap 

dan tindakan karyawan bahkan cara berpakaian karyawan dan 

penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi 

konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa”.  

 

Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen dapat disebut 

sebagai tenaga penjual. Dengan kata lain, dalam pengertian yang lebih luas, 

pemasaran merupakan pekerjaan semua personel organisasi jasa. Oleh karena itu 

pentingnya kiranya semua perilaku karyawan jasa harus diorientasikan kepada 

konsumen. Itu berarti organisasi jasa harus merekrut dan mempertahankan 

karyawan yang mem punyai skill, sikap, komitmen dan kemampuan dalam 

membina hubungan baik dengan konsumen. Orang dalam jasa ini adalah orang-

orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan, dan 

merupakan faktor yang  memegang peranan penting bagi semua organisasi. Oleh 

perusahaan jasa unsur orang ini bukan hanya memegang peranan penting dalam 

bidang produksi atau operasiaonal saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan 

kontak langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung 

ini sangat penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image 

perusahaan yang bersangkutan. Elemen orang ini memiliki dua aspek, yaitu:  
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1. Service People 

 Untuk organisasi jasa, service people biasanya memegang jabatan ganda, 

yaitu mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Melalui pelayanan yang 

baik, cepat, ramah, teliti, dan akurat dapat menciptakan kepuasan dan 

kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan 

nama baik perusahaan.  

2. Customer  

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada diantara para 

pelanggan. Pelanggan dapat memberikan persepi kepada nasabah lain, 

tentang kualitas jasa yang pernah didapatkan dari perusahaan. Keberhasilan 

dari perusahaan jasa berkaitan erat dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan 

manajemen dari sumber daya manusia.  

Pentingnya sumber daya manusia dalam pemasaran jasa telah mengarah 

perhatian yang besar pada pemasaran internal. Pemasaran internal semakin                

diakui perusahaan jasa dalam menentukan suksesnya pemasaran kepelanggan 

eksternal.  

 

2.1.7  Sarana Fisik   

 Sarana fisik menurut Hurriyati (2010: 64), 

“Sarana fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mengetahui kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang ditawarkan”.  

 

Unsur-unsur yang termasuk di dalam sarana fisik antara lain  lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan 

barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan seperti tiket, 

sampul, label, dan lain sebagainya.  

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:71), 

“Bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan 

langsung berinteraksi dengan konsumen.” 
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Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:71). Ada dua jenis bukti fisik 

sebagai berikut:  

1. Bukti penting merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa 

mengenai desain dan tata letak dari gedung, ruang, dan lain-lain.  

2. Bukti pendukung merupakan nilai tambag yang bila berdiri sendiri tidak akan 

berarti apa-apa. Jadi, hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, bukti fisik 

membantu pemasar untuk memposisikan perusahannya di pasar dan 

memberikan dukungan nyata berhubungan dengan lokasi.  

 

2.1.8  Proses  

    Proses menurut Hurriyati (2010: 64), 

“Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 

aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa”.  

 

Menurut Hurriyati (2010:65). Elemen proses ini mempunyai arti suatu 

upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktifitasnya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa, 

kerjassama antara pemasaran dan operasional sangat penting dalam elemen proses 

ini, terutama dalam melanyani segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika 

dilihat dari sudut pandang konsumen, makan kualitas diantaranya dilihat dari 

bagaimana jasa menghasilkan fungsinya.  

Menurut Hurriyati (2010: 65). Proses dalam jasa merupakan faktor utama 

balam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu keputusan dalan 

manajemen operasi adalah sangat penting untuk suksesnya pemassaran jasa. 

Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-

tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-mekanisme, aktivitas-aktivitas dan rutinitas-

rutinitas dengan apa produk (barang atau jasa) disalurkan kepada pelanggan. 

Identifikasi manajemen proses sebagai aktifitas terpisah adalah prasyarat bagi 

perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam bisnis jasa 

disebabkan oleh persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. 
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2.2  Menentukan Tempat Usaha 

 Lokasi  adalah faktor sangat penting untuk bisnis. Ini faktor awal yang 

menentukan hal-hal lain dalam bisnis kita. Rumah dapat dimanfaatkan sebagai 

tempat bisnis bila lokasi cukup strategis, misalnya ruko di pinggir jalan. Hal              

yang berbeda lagi jika kita ingin membangun bisnis dengan menyewa kios di 

pusat perbelanjaan (http://tipsorangsukses.blogspot.com/2013/01/cara-memilih-

lokasi-usaha-yang-tepat.html). 

 Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kesuksesan 

pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, 

semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan 

sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang di pilih tidak 

strategis maka penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus. Untuk itu sebelum 

memulai sebuah usaha, pilih terdahulu tempat usaha yang paling tepat untuk 

pemasaran usaha anda. Lakukan riset dan bandingkan beberapa pilihan tempat 

sebelum akhirnya menemukan lokasi yang paling strategis bagi usaha . Berikut 

beberapa faktor yang sebaiknya perhatikan, sebagai bahan pertimbangan strategi 

memilih lokasi atau tempat usaha (http://bisnisukm.com/strategi-memilih-tempat-

usaha,html, 12.03.2013): 

1.  Tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi 

Usahakan memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup 

tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin 

besar pula potensi pasar sebuah usaha. Coba saja bandingkan pendapatan 

usaha yang lokasinya di daerah pedesaan dengan usaha yang berada di daerah 

perkotaan, omset yang diperoleh akan sangat jauh berbeda. 

2.  Besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi 

Besar pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi juga mampu 

mempengaruhi usaha yang akan dibangun. Sebab, tingkat pendapatan 

masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Jika  ingin 

menjalankan usaha dengan produk yang harganya sedikit tinggi, sebaiknya 

pilih lokasi yang daya belinya cukup tinggi (misalnya di kota-kota besar). 
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Sedangkan bila ingin menawarkan produk dengan harga yang relatif murah, 

tidak akan jadi masalah jika memilih lokasi usaha yang daya beli masyaratnya 

kurang untuk. Karena konsumen di daerah tersebut lebih mementingkan 

harga murah, dibandingkan memperhatikan kualitas produk yang dijual. 

3.  Memperhatikan tingkat keramaian lalu lang kendaraan yang lewat 

Perhatikan trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat, karena 

hal ini juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di daerah tersebut. Untuk 

daerah yang dilalui pejalan kaki, usaha toko kelontong atau usaha minuman 

dingin cocok untuk dibangun di daerah tersebut. Sedangkan untuk lokasi yang 

banyak dilalui kendaraan bermotor, bisa mencoba usaha bengkel yang lebih 

dibutuhkan. Sesuaikan jenis usaha dengan para konsumen yang lalu lalang di 

lokasi tersebut. 

4.  Banyaknya usaha yang menduukung lokasi tersebut 

Semakin banyak usaha yang ada di sekitar lokasi, maka konsumen yang 

datang ke lokasi tersebut juga semakin ramai. Karena di lokasi tersebut 

terdapat berbagai macam usaha yang menyediakan produk yang berbeda pula, 

sehingga para konsumen lebih tertarik datang ke lokasi yang terdapat 

berbagai macam usaha. Misalnya saja lokasi pasar, atau mall yang selalu 

ramai pengunjung. 

5.  Sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih 

Biasanya lokasi usaha yang ada di keramaian seperti mall, atau di pinggir 

jalan yang strategis harga sewanya lebih mahal dibandingkan lokasi usaha 

yang kurang strategis. Untuk itu sesuaikan dana yang miliki, dengan lokasi 

usaha yang di pilih. Jangan memilih lokasi yang harga sewanya mahal, tetapi 

ternyata tidak ramai pengunjung. 

6.  Pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah 

Jika di lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis dengan usaha, 

sebaiknya lokasi ini dihindari. Namun jika sudah yakin karena posisinya yang 

sangat strategis, harus siap bersaing dengan menciptakan inovasi baru yang 

dapat membedakan usaha dengan usaha lain yang sejenis. 
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7.  Perhatikan pula akses menuju lokasi usaha 

Usahakan pilih lokasi yang mudah di akses oleh para konsumen. Jika 

memungkinkan, pilih lokasi usaha yang dilalui transportasi umum. Agar 

konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa menjangkau 

lokasi usaha. 

8.  Tingkat keamanan yang mendukung 

Lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para konsumen. 

Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan mereka di tempat parkir, 

dan bisa meninkmati pelayanan usaha Anda dengan merasa nyaman. Dengan 

lingkungan yang aman, Anda bisa mengurangi resiko pencurian maupun 

perusakan yang bisa terjadi pada usaha yang ada di lokasi kurang aman. 

9.  Perhatikan kebersihan lokasi usaha 

Konsumen tidak akan mengunjungi sebuah toko, warung ataupun sebuah 

outlet yang berada di lingkungan kotor atau kumuh. Mereka akan merasa ragu 

untuk membeli produk Anda. Untuk itu jaga kebersihan lingkungan sekitar 

Anda, agar konsumen merasa nyaman berkunjung ke lokasi usaha Anda. 

(http://bisnisukm.com/strategi-memilih-lokasi-usaha.html) 

 

2.3 Memilih Tempat atau Lokasi Resto  

Memilih lokasi yang tepat merupakan hal terpenting dalam bisnis. 

Terlebih lagi apabila kamu ingin membuka bisnis restoran tentunya lokasi 

menjadi faktor utama penentu keberhasilan bisnis. Factor-faktor yang 

mempengaruhi bisnis resto adalah (http://lapar.com/cermat-memilih-lokasi-usaha-

resto/#.UUiWeEpomKE, 12.03.2013): 

1. Trafik 

Ramainya lalu lalang pejalan kaki dan kendaraan bermotor merupakan 

langkah penting yang harus perhatikan. Pemilik resto dapat memperoleh 

datanya dari kantor demografi dan kependudukan. Tentunya jika ingin 

memilih lokasi yang memiliki trafik tinggi saat waktu-waktu orang makan di 

restoran. Pemik resto harus melakukan survey lokasi di waktu-waktu yang 

berbeda serta juga pada akhir pekan. Apabila lokasi berada di daerah 



26 

kabupaten dan jauh dari kota maka pemilik harus mempertimbangkan trafik 

pejalan kaki. Tipe-tipe pejalan kaki nantinya juga akan mempengaruhi konsep 

yang akan pilih. 

2. Keberadaan lokasi 

Keberadaan lokasi di sudut bagus apabila akses dari jalan raya mudah. Lokasi 

jalan buntu sebaiknya jangan dipilih karena akan menyulitkan konsumen 

yang datang. Ruko dengan banyak lahan parkir juga merupakan pilihan ideal. 

Tetapi biasanya kalau lokasinya bagus, harganya juga mahal, ini juga yang 

harus dipertimbangkan. 

3. Ketersediaan tempat parkir 

Hal ini sangat penting apabila ingin memulai bisnis resto. Konsumen dalam 

hal ini calon pelanggan butuh tempat parkir yang nyaman untuk datang ke 

rumah makan atau restoran. Apabila restoran tidak menyediakan tempat 

parkir yang layak dan nyaman maka mereka akan berpikir dua kali untuk 

datang. 

4. Lokasi dekat populasi padat 

Akan memiliki nilai tambah apabila lokasi resto berada di dekat populasi 

padat seperti misalnya, kampus, rumah sakit, bangunan kantor, sekolah dan 

lainnya. 

5. Akses 

Konsumen butuh akses mudah menuju lokasi restoran. Apabila lokasi resto 

berada di jalur verboden maka hal ini tentunya cukup menyulitkan konsumen, 

tentunya harus mempertimbangkannya dengan matang. Namun apabila 

lokasinya terlalu ramai dan sesak maka calon pelanggan juga akan malas 

datang.  

6. Luas lokasi 

Pemilik restoran harus mempertimbangkan apakah lokasi atau tempat yang 

dipilih mampu menampung calon pelanggan yang datang. Atau jangan juga 

space-nya terlalu luas, sehingga sebanyak apapun konsumen yang datang 

akan terlihat kosong. Ini bukan merupakan image yang baik untuk berbisnis 

restoran. 



27 

7. Harga 

Faktor harga tempat atau lokasi yang akan dibeli atau disewa juga menjadi 

penentu. Carilah lokasi dengan harga terjangkau yang sudah dipertimbangkan 

serta disesuaikan dengan break-event point. 

8. Kondisi tempat atau lokasi 

Pemilik restoran harus menghitung dengan cermat berapa uang yang akan 

dikeluarkan untuk membangun atau merenovasi tempat tersebut. Jangan 

membeli atau menyewa tempat hanya karena murah tetapi harus diingat juga 

biaya renovasi yang nantinya harus dikeluarkan. 

9. Konstruksi Jalan 

Pemilik resto harus selalu melakukan pengecekan ke pihak pemerintah daerah 

atau walikota mengenai rencana apa yang akan dilakukan untuk wilayah 

tempat lokasi restoran  berada. 

10. Tingkat kerawanan 

Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah lokasi restoran yang 

dipilih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi atau tidak. Calon pelanggan 

tidak akan datang ke restoran apabila mereka tidak merasa aman. Misalnya 

restoan yang berada di daerah yang memang sudah dikenal rawan, ini juga 

akan menyulitkan untuk bisa menarik konsumen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



28 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian  

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, yang menjadi objek penelitian 

adalah “Tinjauan Tempat pada Rumah Makan Saung Kabayan”.  

Penulis melakukan penelitian ini di Rumah Makan Saung Kabayan 

tersebut dengan alasan Rumah Makan Saung Kabayan tersebut merupakan rumah 

makan khas sunda yang sudah berdiri sejak tahun 1989. Pertimbangan lain adalah 

rumah makan tersebut sudah hampir tersohor di kota Bandung dan memiliki 

konsumen yang loyal dan setia.  

 

3.1.1  Sejarah Rumah Makan Saung Kabayan  

 Bermula dan perbincangan antar keluarga yaitu Bapak Johans Kiantoro, 

seorang pengusaha muda yang gemar berwirausaha. Serta seorang pemilik 

catering bersama Ibu Ongny Hidayat. Keduanya berebcana mendirikan rumah 

makan. Pada akhir tahun 1988, rencana untuk mendirikan Rumah Makan ini 

akhirnya direalisasikan dengan membangun Rumah Makan Khas dan bernuansa 

kedaerahan yaitu daerah Jawa Barat. Kebetulan pada era tersebut nama Si 

Kabayan sedang tren, maka Bapak Johans dan Ibu Ongny sepakat untuk memberi 

nama Saung Kabayan untuk rumah makan yang akan didirikannya. Rumah Makan 

Saung Kabayan mulai beroperasi pada tanggal 18 Maret 1989. Adapun lokasi 

Rumah Makan Saung Kabayan berada di wilayah Bandung Utara Bagian Barat, 

tepatnya di jalan Dr. Djunjunan No 107 Bandung 40173. Dengan jumlah 

karyawan kurang lebih 80 orang. (Sumber: Bapak Eddy Sukmana, Service 

Manager Rumah Makan Saung Kabayan) 
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 Jam operasi di Rumah Makan Saung Kabayan ini adalah mulai pukul 

09.00 sampai pukul 23.00 WIB, di  Rumah makan ini  terdapat dua area yaitu 

area makan dan ruang meeting, fasilitas untuk area makan adalah ruang makn 

umum dengan fasilitas 200 orang, saung-saung lesehan kapasitas 4-20orang, dan 

ruang pesta kecil kapasitas 100 orang. Dan untuk fasilitas ruang meeting yaitu 

ruang meeting full AC kapasitas 16 orang, ruang meeting full AC kapasitas 30 

orang, mic dan sound system, multimedia projector, white board dan spidol, alat 

tulis. juga dapat digunakan untuk buka puasa bersama dan untuk perkumpulan 

arisan. (Sumber: Bapak Eddy Sukmana, Service Manager Rumah Makan Saung 

Kabayan) 

 

3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi merupakan salah satu bagian organisasi yang 

mengembangkan pembagian wewenang, tugas dan fungsi yang terdapat dalam 

satu organisasi manajemen yang tercangkup didalamnya. Melalui struktur 

organisasi yang baik segala kegiatan operasional perusahaan akan menjadi jelas 

dan dapat dipertanggungjawabankan. Untuk membuat struktur organisassi yang 

baik dapat dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat di dalam posisi yang 

tepat pula. Proses dalam penempatan tersebut didasarkan kepada kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki dengan demikian akan memudahkan wewenang serta 

fungsi yang diberikan sehingga akan menghindarkan perusahaan dari 

misorganisasi, kesimpangsiuran wewenang dan kekacuan tugas yang pada 

akhirnya akan menghambat seluruh tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.  

 Pengertian struktur organisasi menurut Nilasari (2007:87).  

“Sruktur organisasi merupakan suatu rangkaian kerja dan pola 

hubungan antara berbagai bagian, posisi fungsi maupun orang-

orang yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi”.  
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Adapun struktur organisasi Rumah Makan Saung Kabayan  
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3.1.3   Uraian Jabatan  

Di dalam struktur organisasi ini akan dijelaskan beberapa tugas dan 

tanggung jawab dari setiap kedudukan di dalam strutur organisasi.  

 

 Tabel 3.1 Jabatan dan Tugas Utama   

(Sumber: Bapak Eddy Sukmana, Service Manager) 

No Posisi atau Jabatan Tugas Utama 

1 Owner  Pimpinan bertugas mengawasi jalannya perusahaan serta 

memberikan pengarahan kepada bawahannya. 

2 Sekretaris  Mencatat semua rencana dalam operational income auditnya 

3 Bagian Umum  1) Menginventori barang-barang yang ada 

2) Bertanggung jawab dalam pembelanjaan insidentil 

perusahaan. 

4 Satpam  1) Bertanggung jawab untuk semua keamanan mulai dari 

keamanan rumah makan, tempat parkir dan yang 

lainnya, 

2) Bertanggung jawab untuk mengecek barang yang datang 

sebelum dikirim ke dapur, 

3) Mengatur dan mengawasi masuk keluar kendaraan yang 

ada di rumah makan baik kendaraan karyawan ataupun 

konsumen,  

5 Operasional Manajer  1) Menentukan kebijakan yang diberlakukan di lingkungan 

Rumah Makan Saung Kabayan,  

2) Mengatur dan mengawasi bagian lain yang bertanggung 

jawab, 

3) Bertanggung jawab atas keseluruhan kebersihan, 

keindahan, keamanan, serta kedisiplinan diantara 

karyawan, 

4) Bertanggung jawab langsung terhadap uniform karyawan 

dan barang-barang lainnya yang khusus untuk dibagikan,  

5) Bertanggung jawab atas pengaturan acara pesanan dan 

pelayanan terhadap rumah makan,  

6) Bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan.   

6 Service Manajer 1) Mengadakan pertemuan rutin secara berskala setiap 

minggu,  

2) Mengepaluasi apa yang telah dilaksanakan dan 

menjelaskan apa yang akan dilaksanakan,  

3) Bertanggung jawab pada manajer operasional,  

4) Menyusun jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan, 

5) Membuat catatan atas hasil briefingyang telah dilakukan, 

6) Mencatat setiap pesanan tempat dan makanan secara 

jelas mengenai, jumlah waktu dan hari serta jenis 

makannya.  
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No Posisi atau Jabatan Tugas Utama 

7 Head Waiter  1) Memeriksa kebersihan dan kelengkapan peralatan 

seperti, over head projector, white board, slide 

projector, board maker, penghapus dan perlengkapan 

lainnya 

2) Memeriksa para bawahannya yang bertugas mengenai 

kelengkapan kerjanya  

3) Memeriksa menu dan makanan yang akan disajikan 

apakah sudah siap atau belum,  

4) Mendengarkan setiap usulan dan keluhan dari setiap 

waiter demi untuk kelancaran pekerjaan  

5) Mengatur waktu pelaksanaan istirahat para waiter sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan,  

6) Melaporkan rencana kegiatan terhadap service manager. 

8 Keb / SE 1) Bertanggung jawab untuk semua kebersihan rumah 

makan mulai dari tempat, meja, piring dan lain-lain, 

2) Bertanggung jawab membersihkan tempat yang kotor. 

3) Membersihkan kotoran-kotoran yang melekat karena 

bekas proses pemasakan atau sisa yang tidak digunakan 

kedalam tempat sampah yang disediakan, 

9 Waiter /SS 1) Menyambut kedatangan tamu di pintu masuk dengan 

mengucapkan selamat pagi, siang, sore dan malam,  

2) Menanyakan apakah sudah pesan sebelumnya dan atas 

nama siapa bila tidak menanyakan jumlah tamu yang 

akan makan, 

3) Mengambil daftar makanan sebanyak jumah tamu yang 

ada,  

4) Mencatat semua pesanan dalam buku catatan yang di 

bawa,  

5) Memberikan order slip (rangkap tiga) ke kasir, 

menerima order slip asli dan salinan kedua setelah 

disahkan oleh kasir, membawa dan memberikan order 

slip pada petugas dapur, 

6) Memberitahukan kepada cook jenis makanan dan nomor 

meja yang akan di ambil,  

7) Menyajikannya kepada tamu sesuai dengan pesanan 

masaing-masing tamu yang dilihat dari tempat 

duduknya.   

10 Head Dept  1) Mengawasi semua tugas karyawan yang memproduksi 

macam-macam makanan, 

2) Bertanggung jawab atas semua jenis makanan atau 

masakan (kualitas makanan), 

3) Bisa menciptakan masakan baru dan beraneka ragam, 

4) Bertanggung jawab atas seluruh kelancaran dapur besar, 

dapur kecil, dan dapur minuman,  
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No Posisi atau Jabatan Tugas Utama 

  5) Bertanggung jawab atas keutuhan barang yang 

diperlukan masing-masing departemen, 

6) Bertanggung jawab atas stok barang, 

7) Bertanggung jawab atas seluruh peralatan dan bahan 

lainnya. 

11 Dapur Minuman  1) Mengatur persiapan bahan minuman, juice dan dessert 

yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pada hari itu, 

2) Melanyani pesanan minuman, juice, dan dessert yang 

dibacakan oleh atasan, 

3) Membuat rekapitulasi penjualan minuman, juice, dan 

dessert pada saat service time berakhir, 

4) Mengambil Food Store Requisition dari kantor untuk 

pengambilan bahan atau barang kegudang,  

5) Menyiapkan kebutuhan bahan minuman, juice, dessert 

dan minuman jadi serta peralatan saji bersama Helper. 

6) Melanyani semua pesanan minuman dan dessert dengan 

perpedoman pada slip order dari restaurant yang 

dibacakan oleh atasan menurut standar porsi dan resep 

yang ada.   

12 Dapur Besar  1) Mengambil Food Store Requisition dari kantor untuk 

keperluan pada hari itu, 

2) Mengambil bahan makanan ke gudang dengan 

memperlihatkan Food Store Requisition yang sudah 

ditandatangani oleh atasan, 

3) Bertanggung jawab untuk pemasakan makanan pokok, 

seperti masakan dari daging, 

4) Mencicipi hasil proses pengolahan makanan sebelum 

disajikan, sampai siap disajikan,  

5) Melayani pesanan makanan dari restaurant sesuai dengan 

slip order, 

6) Melaksanakan Clearing Up dan membantu persiapan 

bahan makanan untuk Shift berikutnya.  

13 Dapur Kecil  1) Menyiapkan semua makanan dan peralatan saji sampai 

ketingkat siap untuk dipesan atau melanyani, 

2) Mengatur, merapihkan kembali semua makanan dan alat 

saji bersama Helper,  

3) Membantu palaksanaan pelayanan, penataan, pemberian 

hiasan, pemorsian pesanan tamu sesuai dengan standar 

resep dan biaya serta arahan dari atasannya, 

4) Melaksanakan Clearing Up dan membantu persiapan 

makanan untuk Shift berikutnya. 

14 PR  1) Bertanggung jawab untuk menerima pesanan,  

2) Bertanggung jawab untuk pemesanan tempat, misalnya 

pesan untuk pesta ulang tahun atau untuk arisan dan 

pesanan untuk tempat meeting.  



34 

No Posisi atau Jabatan Tugas Utama 

15 Chief Accounting  1) Mengatur seluruh administrasi perusahaan, 

2) Mengatur dan mengurusi perpajakan serta utang piutang 

dan bahan lainnya. 

16 General Kasir  1) Mengatur dan menentukan semua pembayaran utang 

piutang perusahaan, 

2) Mengeluarkan semua jenis pembayaran, misalnya, utang 

piutang dan cashbon dari karyawan, 

3) Mengeluarkan cek atau giro perusahaan dengan Acc 

pimpinan.  

17 Kasir  Bertanggungjawab mencatat dan menghitung makanan yang 

diambil oleh pengunjung, kemudian melakukan transaksi 

dengan pengunjung, menyerahkan bukti transaksi dan 

laporan pemasukan kepada manajer yang sebelumnya 

diserahkan kepada kepala pelayanan.  

18 Income Audit  1) Menerima dan mendata bon-bon penjualan atau 

merekapitulasi dari laporan kasir,  

2) Meng-audit semua bon-bon penjualan dengan 

mencocokkan slip order,  

3) Mempersiapkan dan mendata no bill dan no slip order 

yang belum terpakai atau yang sudah terpakai. 

19 Operasional 

Komputer 

1) Menginput semua data atau membuat laporan cashier 

2) Membuat laporan utang kepada supplier atau membuat 

surat-surat keluar. 

20 Cost Control  1) Menerima dan mengecek bahan atau barang mentah 

yang masuk dari supplier dan pembelanjaan.  

2) Mendata dan memeriksa bahan mentah  

3) Mendata menu yang terjual  

4) Pengecekan bahan mentah yang belum digunakan dan 

yang sudah digunakan, juga menyediakan stok bahan 

yang baru. 

21 Gudang  1) Bertanggung jawab untuk menyediakan bahan dan 

bumbu, 

2) Bertanggung jawab untuk meracik bumbu-bumbu untuk 

setiap masakan, 

22 Belanja  1) Bertanggung jawab untuk menyediakan bahan baku 

mulai dari bahan baku dapur besar, dapur minuman, dan 

dapur kecil, 

2) Bertanggung jawab untuk mencatat semua pengeluaran 

untuk penyadiaan bahan baku  

3) Bertanggung jawab turun langsung ke pasar apabila 

terjadi keterlangkaan bahan baku. 

 

 



35 

3.2  Metode Laporan Tugas Akhir  

Metode Laporan Tugas Akhir yang akan digunakan penulis untuk 

melakukan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode diskriptif.  

Menurut Zulganef (2008:11) metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau 

mencari faktor-faktor atau variabel tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Metode ini digunakan ketika penulis berusaha menyampaikan gambaran tempat 

pada Rumah Makan Saung Kabayan. Dari gambaran tersebut dapat dilihat 

permasalahan yang terjadi di Rumah Makan Saung Kabayan tanpa melebihkan 

atau mengurangi permasalahan.  

 

3.2.1  Jenis dan Sumber Data  

 Untuk memperoleh data dalam penelitian laporan Tugas Akhir ini teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:  

1. Studi Kepustakaan  

Yaitu pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku yang ada 

di dalam perpustakaan, catatan matakuliah, dan juga media cetak yang 

lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas 

dalam laporan dan untuk memperbandingkan antara teori dengan keadaan 

yang sebenarnya di dalam perusahaan.  

2. Studi Lapangan  

Studi Lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu                     

data yang didapat langsung dari objek penelitian. Adapun data tersebut 

diperoleh dari cara memantau langsung dengan langsung terhadap kegiatan 

perusahaan.  
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3.2.2  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen Pengumpulan Data  Proses Pengumpulan Data  

a. Data Sekunder   

Studi Kepustakaan  Dilakukan dengan cara melalui 

pengambilan data dari perusahaan yang 

berkaitan dengan tempat pada Rumah 

Makan Saung Kabayan. 

b. Data Primer   

1) Wawancara kepada Menejer 

Rumah Makan Saung Kabayan   

Wawancara dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan dan berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan secara langsung 

dengan masalah bauran pemasaran 

sehingga data diperoleh dengan lengkap 

2) Observasi, kunjungan langsung 

ke Rumah Makan Saung 

Kabayan Jl. Dr. Djunjunan 

(Terusan Paster) No. 107 

Bandung.   

Observasi secara langsung dengan objek 

penelitian maksimal agar diperoleh data 

yang dibutuhkan dan data yang lebih 

mendekati dengan kebenarannya yaitu 

dengan membandingkan antara 

wawancara dan kerja praktik yang 

keadaan sebenarnya.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam Bab IV ini penulis akan menyajikan hasil pengumpulan data yang 

telah dilakukan pada Rumah Makan Saung Kabayan mengenai Tinjauan Tempat 

pada Rumah Makan Saung Kabayan dan kemudian membandingkan dengan teori 

yang berhubungan dengan tempat/lokasi yang ada. Selain itu, penulis memperoleh 

data melalui wawancara dan observasi.  

 

4.1 Tempat Rumah Makan Saung Kabayan  

Rumah Makan Saung Kabayan merupakan rumah makan khas daerah 

sunda yang menyajikan beranekaragam keunikan mulai dari tempatnya, dan 

suasana yang diciptakan kepada pengunjung. Tema yang diusung Rumah Makan 

Saung Kabayan yaitu rumah makan khas sunda yang memberikan lebih dari 

sekedar hidangan istimewa. Dengan memberikan nuansa klasik modern 

diwujudkan dari tampilan interior bangunan dan menu makanan tradisional 

dengan penyajian  dan pelayanan yang berbeda dari rumah makan khas                     

sunda lainnya, bertujuan untuk memberikan pelayanan rumah makan khas sunda 

setaraf hotel bintang lima. Untuk menunjang tema tersebut, maka Rumah Makan 

Saung Kabayan menggambarkan melalui bangunan, makanan, suasana dan 

personelnya. 

 Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Rumah Makan Saung 

Kabayan, mereka sangat terkesan dengan pelayanan setarap hotel berbintang lima 

yang diberikan kepada konsumen. Selain itu mereka sangat terkesan dengan 

arsitektur bangunan khas sunda yang tertata rapih dan  bersih. Tetapi pengunjung 

kurang puas dengan tata ruang Rumah Makan Saung Kabayan karena jarak antara 

meja yang satu dengan yang satunya berdekat, dan mereka mengeluhkan jarak 

waktu pemesanan dan penyajian yang memakan waktu. 
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Gambar 4.1 Rumah Makan Saung Kabayan 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan, 09 April, 2013 

 

 Lokasi/Tempat Rumah Makan Saung Kabayan berada di jalan                             

Dr. Junjunan (Terusan Pasteur) No. 107 Bandung. Lokasi ini dapat dikatakan 

sangat strategis karena dilalui banyak kendaraan dan angkutan umum. Selain itu 

lokasi tersebut merupakan jalur Pintu Gerbang Tol Pasteur yang merupakan pintu 

gerbang memasuki pusat kota Bandung dari berbagai daerah, sehingga                    

bisa dijadikan tempat untuk beristirahat sejenak dari kepenatan berkendaraan.                      

Di lingkungan lokasi tersebut terdapat beberapa sarana umum seperti rumah  

sakit, pusat perbelanjaan, hotel, sekolah, perusahaan-perusahaan, dan komplek 

pemukiman dirgantara angkatan udara.   

 Tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi Rumah Makan Saung Kabayan  

Tingkat kepadatan penduduk suatu lokasi tempat usaha merupakan salah                      

satu faktor penting dalam hal pemasaran untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan. Rumah Makan Saung Kabayan memilih lokasi/tempat pemasaran di 

jalan Dr. Junjunan (Terusan Pasteur) No. 107 Bandung, yang merupakan lokasi 

padat penduduk, dilihat dari banyaknya komplek atau perumahan penduduk dan 

perkantoran sangat tepat untuk mendirikan usaha rumah makan. Karena  

penduduk kota sekarang cenderung  lebih menginginkan suatu hal dengan cara 

mudah juga praktis sehingga meraka lebih memilih untuk pergi ke rumah makan,  

dan karyawan-karyawan perkantoran bisa menggunakan rumah makan untuk 

dijadikan tempat meeting dengan rekan-rekan bisnis.  
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Besar pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi/tempat                        

Rumah Makan Saung Kabayan sangat berpengaruh pada pendapatan rumah 

makan. Sebab, tingkat pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh                    

terhadap daya beli konsumen. Segmentasi yang dipilih oleh Rumah Makan                 

Saung Kabayan adalah menengah ke atas memungkinkan untuk menetapkan harga 

yang sedikit tinggi, karena dilihat dari pendapatan dan daya beli konsumen. 

Rumah Makan Saung Kabayan lebih mengutamakan kualitas dari makanan dan 

minuman yang ditawarkan kepada konsumen. Karena konsumen perkotaan lebih 

selektif dalam memilih makanan, mereka bisa memilah makan yang sehat, 

higienis dan Rumah Makan Kabayan menawarkan makanan sehat, bersih dan 

citarasa yang istimewa.  

 Tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat di sekitar Rumah 

Makan Saung Kabayan. Transportasi yang melewati Rumah Makan Makan Saung 

Kabayan cukup ramai baik kendaraan pribadi maupun transportasi umum, 

sehingga akses untuk menuju Rumah Makan Saung Kabayan sangat mudah. 

Dengan lokasi/tempat yang terletak di jalur Pintu Tol Pasteur yang merupakan 

gerbang pusat kota Bandung dari berbagai daerah di Jawa Barat.  

Banyaknya usaha yang mendukung di sekitar Rumah Makan Saung 

Kabayan Jalan Dr. Junjunan (Terusan Pasteur) terdapat banyak sentra-sentra 

bisnis, dari bisnis makanan, perkantoran dan hotel. Rumah Makan Saung Kabayan 

terlentak diantara sentra-sentra tersebut contohnya seperti kios-kios oleh-oleh 

Bandung, rumah sakit, Hotel Grand Aquila, Mall BTC, juga terdapat  SPBU untuk 

sarana tranportasi, oleh karena itu dilihat dari banyaknya usaha pendukung di 

sekitar Rumah Makan Saung Kabayan maka pihak manajemen sudah tepat dalam 

memilih lokasi usaha rumah makan.  

 Tingkat keamanan di Rumah Makan Saung Kabayan tidak diragukan                      

lagi karena tersedia kantor keaman yang siap untuk menjaga kendaraan                 

yang dibawa konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman dan tenang di dalam. 

Keamanan lingkungan di sekitar rumah makan terlihat aman karena terdapat 

kantor pos polisi. Lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para 

konsumen. Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan mereka di tempat 
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parkir, dan bisa menikmati pelayanan usaha dengan merasa nyaman. Dengan 

lingkungan yang aman, bisa mengurangi risiko pencurian maupun perusakan yang 

bisa terjadi pada usaha yang ada di lokasi kurang aman. 

   

 
 

Gambar 4.2 Tingkat Kebersihan di Rumah Makan Saung Kabayan 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan, 09 April, 2013 

 

Kebersihan merumakan hal penting dalam usaha rumah makan. Oleh 

karena itu kebersihan rumah makan saung kabayan merupakan hal yang 

terpenting karena konsumen tidak akan loyal kepada rumah makan apabila tempat 

makan tidak terlihat bersih, karena yang pertama diolihat oleh konsumen adalah 

kebersihan. Meskipun makanan yang dijual rumah makan sangat enak apabila 

tempatnya kontor maka konsumen akan mengurungkan niatnya untuk makan di 

rumah Makan Saung Kabayan.  
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Gambar 4.3 Tempat Parkir Rumah Makan Saung Kabayan 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan, 09 April, 2013 

 

Ketersediaan tempat parkir, hal ini sangat penting apabila ingin memulai 

bisnis rumah makan. Konsumen dalam hal ini calon pelanggan butuh tempat 

parkir yang nyaman untuk datang ke rumah makan atau restoran. Apabila restoran 

tidak menyediakan tempat parkir yang layak dan nyaman maka mereka akan 

berpikir dua kali untuk datang. Di Rumah Makan Saung Kabayan tersedia tempat 

parkir yang lumayan nyaman dan aman.  

 

 
 

Gambar 4.4 Interior Rumah Makan Saung Kabayan 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan, 09 April, 2013 
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Memiliki rumah makan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi 

kalau interior rumah makan itu di buat lebih serius tentunya akan menambah 

kenyamanan pengunjung rumah makan  dalam menikmati hidangan. Kita banyak 

menemukan berbagai rumah makan dengan ciri khas tertentu sesuai dengan 

daerah dimana tempat rumah makan itu berada. Interior rumah makan adalah 

untuk menjadikan rumah makan tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan 

tetapi konsumen juga dapat melakukan kegiatan lain seperti memancing. 

Konsumen juga dapat merasa nyaman dengan menikmati suasana Sunda, seperti 

alunan lagu Sunda (degung), yang diberikan oleh rumah makan tersebut. 

Penggunaan bambu sebagai material utama baik pada bangunan maupun detail-

detail bangunan diharapkan dapat lebih memberikan cirri khas pada rumah makan 

dan nuansa modern natural bambu dapat tercipta.  Pengolahan material pada 

dinding, lantai elemen pendukung bangunan dan interior serta penatan lighting 

pada area makan dan sekitarnya sehingga tercipta suasana yang berbeda dan 

bernuansa modern natural. 

 

     
 

Gambar 4.5 Lukisan Rumah Makan Saung Kabayan 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan, 09 April, 2013 
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Oleh karena itu Rumah Makan Saung Kabayan sangat memperhatikan 

masalah interior ruangan karena untuk menambah suasana natural tetapi tidak 

meninggalkan gaya klasik moderennya, dapat dilihat pada material dan 

lightingnya. Penggunaan bambu sebagai material utama baik pada bangunan 

maupun detail-detail bangunan Rumah Makan Saung Kabayan diharapkan dapat 

lebih memberikan ciri khas pada rumah makan dan nuansa klasik modern bambu 

dapat tercipta.  Pengolahan material pada dinding, lantai elemen pendukung 

bangunan dan interior serta penataan lighting pada area makan dan sekitarnya 

sehingga tercipta suasana yang berbeda dan bernuansa klsik modern dapat dilihat 

dari gambar berikut Rumah Makan Saung Kabayan menambahkan lukisan tempo-

tempo dulu untuk menambah nuansa sunda dan terdapat wayang-wayang cepot 

sebagai ciri khas boneka wayang sunda. 

 

     
 

Gambar 4.6 Tata letak Lantai 1 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan, 09 April, 2013 

 

Untuk menambah kenyaman konsumen tata letak ruang sangat di 

perhatikan oleh Rumah Makan kabayan. Tata letak Rumah Makan Saung 

Kabayan terbagi dua lantai, lantai dasar terdapat dapur utama,dapur kecil, kasir, 

meja PR, stan oleh-oleh dan meja-meja untuk makan konsumen dan terdapat 

saung lesehan.  
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Gambar 4.7 Tata letak Lantai 2 

Sumber: Rumah Makan Saung Kabayan 09, April, 2013 

 

Di lantai dua terdapat ruangan pertemuan, di lantai dua biasanya di 

gunakan untuk mengadakan kumpulan arisan dan bias di gunakan untuk acara 

pesta ulang tahun. Karena konsumen yang datang bukan hanya untuk makan saja 

tetapi untuk ngobrol-ngobrol dengan koleganya. Oleh karena itu jarak antara meja 

yang satu dengan yang lainnya jangan terlalu berdekatan.  

 

4.2  Hambatan Tempat pada Rumah Makan Saung Kabayan  

Pemilihan lokasi/tempat Rumah Makan Saung Kabayan sudah memenuhi 

kriteria pemilihan lokasi yang Stategis dan tepat, tetapi dalam kenyataannya dari 

hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Makan Saung Kabayan terdapat 

beberapa masalah diantaranya:   

1. Lokasi Rumah Makan Saung Kabayan sudah memenuhi kriteria pemilihan, 

akan tetapi jalur lalu lintas yang dilalui oleh kendaraan yang datang di arah 

pintu keluar tol berada di jalur sebrang atau verboden, hal ini dapat 

menyulitkan konsumen untuk langsung datang ketempat makan karena harus 

memutar arah yang cukup jauh, juga dapat menyebabkan konsumen 

mengurungkan niatnya untuk datang atau makan di Rumah Makan Saung 

Kabayan. 
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2. Tata letak Ruang, Rumah Makan Saung Kabayan sudah tertata rapih tapi 

jarak antara meja terlalu dekat sehingga mengurangi kenyaman konsumen 

yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan wawancara dengan konsumen 

Konsep yang diusung oleh Saung Kabayan tidak tepat untuk anak muda dan 

pencahayaan lampu di lantai satu kurang sehingga memberi kesan redup, 

sehingga memberi kesan kaku. Sedangkan  anak muda menginginkan suassa 

yang santai.  

3. Tempat Parkir, yang tersedia di Rumah Makan Saung Kabayan terlalu                   

kecil untuk rumah makan sebesar Rumah Makan Saung kabayan yang                  

dapat menampung mobil tidak lebih dari eman mobil dan untuk yang 

pengguna kendaraan beroda dua tempat parkir yang tersedia hanya                   

cukup untuk lima motor saja, sehingga apabila rumah makan penuh                    

parkir mobil dan motor sampai ke bahu jalan raya, sehingga dapat 

mengganggu pengguna jalan kaki dan arus lalulintas yang dapat 

mengakibatkan kemacetan. Sedangkan rata-rata konsumen yang datang 

kerumah makan adalah kalangan menengah keatas yang selalu             

menggunakan mobil pribadi dengan kondisi parkiran penuh sampai                  

tumpah ke jalan dapat menimbulkan kecemasan konsumen, dampak                  

lainnya lagi konsumen yang akan datang kerumah makan apabila                    

melihat keadaan parkir yang sudah penuh mereka akan mengurungkan                  

niat untuk singgah ke rumah makan padahal daya tampung tempat masih 

tersedia.  

 

4.3  Upaya Rumah Makan Saung Kabayan dalam Mengatasi  Tempat 

Upaya Rumah Makan Saung Kabayan dalam mengatasi keterbatasan tepat 

yang dihadapi Rumah Makan Saung Kabayan sebagai berikut: 

1. Dalam mengatasi permasalahan verboden, maka pihak Rumah Makan Saung 

Kabayan sebaiknya menyediakan supir pengganti untuk membawakan 

mobilnya ke tempat parkir Rumah Makan Saung Kabayan. Agar konsumen 

merasa nyaman dalam hal pelayanan tempat. 



46 

2. Dalam mengatasi permasalahan tata letak ruang, maka Rumah Makan Saung 

Kabayan harus memperhatikannya lagi karena untuk tata ruang rumah makan 

sangat berbeda dengan kantor. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan 

jatrak antara meja yaitu dengan menindahkan tempat oleh-oleh yang ada di 

dalam menjadi di luar ruangan agar memberikan kesan yang luas. Sedangkan 

untuk pencahayaan sebaiknya lampu yang digunakan bukan lampu kuning 

melainkan lampu putih, dan untuk menambah suasana yang alami sebaiknya 

cahaya matahari dengan cara membuat jendela. 

3. Dalam mengatasi masalah tempat parkir, maka Rumah Makan Saung 

Kabayan sebaiknya melakukan kerja sama dengan mitra usaha lainnya seperti 

bekerjasama dengan rumah sakit karena biasanya tempat parkir rumah sakit 

sangat luas untuk menampung pasiennya, jadi apabila terjadi penumpukan 

kendaraan maka kendaraan bisa diparkirkan di tempat itu.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh                   

penulis mengenai Tinjauan Tempat pada Rumah Makan Saung Kabayan Bandung 

maka didapatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan dan dapat bermanfaat bagi Rumah Makan Saung 

Kabayan.  

 

5.1  Kesimpulan  

1. Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan bagaimana cara penyimpanan 

jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. Menentukan tempat 

lokasi Rumah Makan Saung Kabayan terdiri dari tingkat kepadatan 

penduduk, besar pendapatan penduduk, tingkat keramaian lalu lalang 

kendaraan, banyaknya usaha yang mendukung, tingkat keamanan yang 

mendukung, kebersihan rumah makan, ketersediaam tempat parkir. Tingkat 

kepadatan penduduk suatu lokasi tempat usaha merupakan salah satu faktor 

penting dalam hal pemasaran  untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Rumah Makan Saung Kabayan memilih lokasi/tempat pemasaran di jalan                  

Dr. Junjunan (Terusan Paster) No. 107 Bandung, yang merupakan lokasi 

padat penduduk, dilihat dari banyaknya komplek atau perumahan penduduk 

dan perkantoran sangat tepat unuk mendirikan usaha rumah makan. Tingkat 

keramaian di sekitar Rumah Makan Saung Kabayan Dapat dilihat banyaknya 

lalu lalang kendaraan yang lewat baik berupa kendaraan umum atau 

kendaraan pribadi. Ketersediaan tempat parkir merupakan faktor yang penting 

karena merupakan sarana untuk konsumen.  
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2. Permasalan tempat yang terjadi di Rumah Makan Saung Kabayan yaitu lokasi 

Rumah Makan Saung Kabayan sudah memenuhi kriteria pemilihan, akan 

tetapi jalur lalu lintas yang dilalui oleh kendaraan yang datang di arah pintu 

keluar tol berada dijalur seberang atau verboden. Tataletak Ruang, Rumah 

Makan Saung Kabayan sudah tertata rapih tapi jarak antara meja terlalu dekat 

sehingga mengurangi kenyaman konsumen yang satu dengan yang lainnya. 

Tempat Parkir, yang tersedia di Rumah Makan Saung Kabayan terlalu kecil 

untuk rumah makan sebesar Rumah Makan Saung kabayan yang dapat 

menampung mobil tidak lebih dari enam mobil dan untuk yang pengguna 

kendaraan beroda dua tempat parkir yang tersedia hanya cukup untuk lima 

motor saja, 

3. Solusi permasalahan tempat pada rumah makan saung kabayan dalam 

mengatasi permasalahan verboden, maka pihak Rumah Makan Saung 

Kabayan sebaiknya menyediakan supir pengganti. Dalam mengatasi 

permasalahan tata letak ruang, maka Rumah Makan Saung Kabayan harus 

memperhatikannya dengan memindahkan tempat jajanan oleh-oleh yang 

asalnya berada di dalam ruangan menjadi di luar ruangan. Dalam mengatasi 

masalah tempat parkir, maka Rumah Makan Saung Kabayan sebaiknya 

melakukan kerja sama dengan mitra usaha lain.  

 

5.2  Saran   

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis 

mengenai Tinjauan Tempat pada Rumah Makan Saung Kabayan, maka penulis 

mencoba memberikan saran dan masukan yang dapat berguna bagi Rumah Makan 

Saung Kabayan Bandung. 

1. Untuk meningkatkan kemudahan konsumen yang berada di jalur yang 

berbeda dengan Rumah Makan Saung Kabayan maka pihak manajemen 

Rumah Makan saung Kabayan sebaiknya melakukan kerja sama dengan mitra 

usaha yang ada di daerah di jalur yang berbeda tersebut seperti dengan Hotel 

Grand Aquila, atau memberikan kemudahan dalam hal mengakses ke tempat 

parkir seperti menyediakan supir, atau meminta ijin untuk membuat pembuka 

jalan agar memutarnya lebih dekat. 
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2. Untuk memberikan suasana baru agar konsumen anak remaja mau                     

datang ke Rumah Makan Saung Kabayan maka pihak manajemen harus 

membuat penataan ulang  lagi konsepnya, seperti menambah fasilitas untuk 

anak muda. 

3. Tempat parkir pada Rumah Makan Saung Kabayan yang kecil sebaiknya 

pihak manajemen membeli lahan tambahan untuk tempat parkir, yang ada di 

sekitar lingkungan Rumah Makan Saung Kabayan, agar konsumen merasa 

nyaman dan menambah loyalitas konsumen.   
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