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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang.  

Pariwisata dan makanan merupakan duet ideal, manakala ekses dari 

kegiatan pariwisata selalu membutuhkan makanan, sesuai dengan fitrah manusia 

atau wisatawan yang selalu tak bisa berhenti berkonsumsi. Jargon “eating and 

tourism always go hand in hand” diantaranya dibuktikan dari keberadaan 

berbagai fasilitas  pendukung wisata seperti restoran, kafe, bar, atau bahkan 

warung kaki lima. Tapi ketika kegiatan makan dibalut dalam suatu bentuk wisata, 

lahirlah diskursus mengenai hal tersebut. Bentuk wisata yang berhubungan kental 

dengan semangat makanan ini lebih dikenal sebagai wisata kuliner. Kata kuliner 

berasal dari bahasa Latin, yaitu culinarius- sesuatu yang berhubungan dengan 

masak-memasak serta culina atau dapur. Lebih lanjut, istilah kuliner bersumber 

dari cuisine atau produk yang berhubungan dengan masak-memasak dan 

gastronomy atau pola konsumsi, sehingga kuliner dapat dicerap sebagai a given 

practice of consumption, atau praktek konsumsi yang berbasis pada 

makanan/hidangan(http://www.p2par.itb.ac.id/wp-

content/uploads/2009/01/maret2007.pdf). 

Kota Bandung yang oleh masyarakat luas dikenal sebagai Kota Hiburan 

menawarkan berbagai macam pilihan hiburan wisata untuk semua kalangan tanpa 

batasan usia. Mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, hingga wisata 

kuliner ditawarkan di kota ini. Bisnis Boga (makanan) atau yang saat ini lebih 

dikenal dengan istilah bisnis kuliner, merupakan jenis usaha yang selalu marak 

ditawarkan di kota Bandung. Bila kita ingat sepintas lalu kota Bandung sempat 

dipenuhi dengan café-café tenda artis di pinggir jalan yang saat itu tumbuh bagai 

jamur dimusim hujan. Hingga saat ini pun bisnis café masih sangat digemari, 

namun perubahan gaya hidup, selera dan tata cara dalam menikmati atau 

mengkonsumsi makanan pada masyarakat perkotaan khususnya kota Bandung, 

membawa para pengusaha kuliner ini kepada ide-ide baru mengenai café yang 
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dianggap lebih modern dan akan lebih disukai. 

(http://henky.lecturer.maranatha.edu/wp-content/uploads/2012/02/Store-

atmosphere.pdf). 

Penduduk Kota Bandung itu sendiri di tahun 2013 telah mencapai 

8.670.501 jiwa (http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/75). Hal ini terus 

berkembang setiap tahunnya. Bisa dibanyangkan dengan jumlah penduduk yang 

besar dan tambahan penduduk musiman setiap tahunnya menjadikan Kota 

Bandung menjadi pasar potensial bagi industri makanan dan minuman. 

Banyaknya konsumen potensial tersebut mengimplikasikan kebutuhan 

akan makanan dan minuman juga semakin tinggi. Peluang ini nampaknya benar-

benar di manfaatkan oleh investor untuk melakukan investasi di bidang jasa 

makanan dan minuman ini. Disamping itu, kondisi ini menyebabkan pengusaha 

makanan dan minuman dituntut untuk tanggap sekaligus proaktif dalam membaca 

peluang serta keinginan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasanya. 

Bukan sebuah keanehan lagi, bahwa bisnis usaha makanan dan minuman baik 

yang bermodal besar maupun kecil saat ini bertambah banya, hal ini tidak terlepas 

dari pola konsumsi makan atau minum konsumen yang menginginkan tersedianya 

hidangan yang beraneka ragam dan sesuai dengan cita rasa mereka. Sementara itu, 

suasana yang ditawarkan oleh masing-masing tempat makan dapat memuaskan 

kebutuhan spiritual akan keindahan dan kenyamanan. Tempat-tempat seperti ini 

akan dicari dan akan selalu didatangi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. Sehingga masing-masing tempat akan menonjolkan sisi terbaik mereka, 

baik dari sisi makanan dan minuman yang disajikan, dari sisi tempat dan suasana 

yang ditawarkan ataupun penggabungan dari semua sisi itu (Anwar; 2007:2) 

Dari gambaran diatas maka bisa diketahui bahwa telah terjadinya 

pergeseran pola konsumsi akan makanan dan minuman dimana orang lebih 

senang untuk makan diluar rumah karena kesibukan mereka atau memang telah 

terjadi trend dimana makan tidak hanya sekedar mengisi perut melainkan 

melibatkan juga sisi spiritual. Karena itulah, tidak heran apabila kebanyakan 

orang akan mengejar tempat makan dan minum dimana saja apabila suasananya 

enak, nyaman, dan unik dan tentu saja memiliki harga yang relatif murah. Karena 
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selain urusan mengisi perut, mereka juga bisa menikmati suasana, dan hal lain 

juga bisa menjadi ajang untuk sosialisasi dengan komunitas lainnya (Anwar; 

2007:2) 

Senada dengan hal ini, Sarang Cekeran Midun dibuka untuk menawarkan 

kreasi pada makanan yaitu ceker atau kaki ayam yang di kemas sebagai menu 

andalan yang sesuai dengan nama kedai tersebut yaitu  Sarang Cekeran Midun. 

Kedai ini pertama kali didirikan pada bulan Maret 2013. Lokasi yang dipilih yaitu 

di Jl. Singaperbangsa No 103 C Dipatiukur Bandung, Kedai ini berkonsep 

japanise kontemporer sunda, bernuansa merah agar kekhasan pedas dari menu 

kedai ini yang pedas akan menambah hot nya rasa ketika menyantap cekeran 

midun. Ceker atau kaki ayam, menjadi pilihan menu kedai yang satu ini. Berbagai 

varian pun ditawarkan untuk memanjakan lidah penikmat ceker ayam. Salah 

satunya cekeran lapindo dan cekeran setan merapi. Dari namanya saja, kudapan 

ini menawarkan sensasi kepedasan yang luar biasa 

(http://bandungoke.com/index.php?page=view&class=Berita&id=2013050122535

8). 

Strategi pasar merupakan strategi untuk menentukan pasar sasaran yang 

akan dipilih atau dilayani dan strategi penempatan program pemasaran (Kotler 

dan Keller; 2009:245). Dalam menyikapi perubahan dan perkembangan pasar 

serta kebutuhan dan keinginan konsumennya, Sarang Cekeran Midun yang 

menyediakan menu ceker atau kaki ayam pada menu utama kedainya, juga 

dituntut lebih jeli untuk mengenali konsumen dan calon konsumennya. Suatu 

produk, merek atau perusahaan akan unggul dalam persaingan jika mampu 

mengenali segmen pasarnya, target pasarnya, dan posisi produknya terhadap 

konsumen.  

Sarang Cekeran Midun ini bersegmentasi kepada semua kalangan yang 

menyukai pedas dan inovasi makanan karena dari segi harga yang ditawarkan 

Sarang Cekeran Midun ini berkisar antaran Rp 9.000 – Rp 15.000 yang cukup 

terjangkau oleh semua kalangan dan usia. Selain dari segi harga juga karena letak 

kedai ini dekat dengan area kampus dan perkantoran sehingga rata-rata 
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pengunjung kedai ini adalah mahasiswa dan orang kantoran yang usianya berkisar 

17-34 tahun. 

Penentuan target pada Sarang Cekeran Midun menggunakan pola product 

specialization yaitu masakan ceker atau kaki ayam untuk membangun reputasi 

kuat pada produk andalannya. Ceker atau kaki ayam tersebut diolah sedemikian 

rupa hingga menghasilkan inovasi olahan pada masakan ceker atau kaki ayam 

tersebut. Dengan menggunakan nama menu yang unik pula yang menjadikan 

kedai ini menarik seperti cekeran lapindo, cekeran laut mati, cekeran setan merapi 

dan cekeran baso kuah dengan variasi level pedas yang di-skala-kan 

menggunakan ‘letusan’ mulai dari yang rendah sampai yang membuat lidah panas 

seperti letusan gunung tangkuban perahu, letusan gunung merapi, letusan 

galunggung dan letusan Krakatau yang menjadikan kedai ini unik agar menarik 

konsumen untuk mencobanya. Yang menjadi target pasar pada kedai ini yaitu 

semua usia namun lebih di fokuskan kepada remaja dan orangtua kelas menengah, 

yang menyukai panganan ceker dan pedas.  

Posisi pasar Sarang Cekeran Midun ini jika dilihat dari segi harga kedai ini 

terbilang cukup terjangkau karena kisaran harga yang ditawarkan terbilang murah. 

Dan dari segi persaingan sejauh ini belum adanya tempat makan yang 

menawarkan menu andalan ceker atau kaki ayam seperti yang ditawarkan oleh 

Sarang Cekeran Midun ini, jika ada pun persaingan yang terjadi tidak secara 

langsung karena memiliki konsep yang berbeda. seperti Ceker Setan dan Ceker 

Bang Ben mereka berbeda konsep Karena mereka hanya menjual makanannya 

saja tidak menyediakan tempat makan seperti cekeran midun ini. Sehingga Sarang 

Cekeran Midun menjadi tempat makan pilihan konsumen yang menyediakan 

menu andalan yaitu ceker atau kaki ayam dengan tagline “ceker maut, mengoet 

perut” tagline tersebut sangat pas bagi mereka pecinta kuliner ceker dan pedas. 

Disamping strategi pemasaran yang baik, experiental marketing pun 

berpengaruh sebagai penentu keputusan pembelian sebuah produk. Untuk 

mencapai minat masyarakat yang tinggi maka suatu perusahaan perlu 

menciptakan ikatan yang kuat dengan para pelanggan dengan cara menciptakan 

sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan menyentuh emosi pelanggan pada 
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produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Wong (2004) pengalaman yang 

berkesan dan menyenangkan dapat membangkitkan hubungan yang lebih lama 

dari konsumen terhadap toko. 

 Dibawah ini terdapat hasil data kuisioner pra survey tentang experiential 

marketing Sarang Cekeran Midun dengan 21 responden yang terdiri dari 

konsumen Cekeran Midun yang berasal dari mahasiswa Universitas Widyatama. 

Tabel 1.1 Hasil kuesioner Penelitian Awal 

No Pertanyaan Ya Tidak Persentase 

1 Penasaran 19 2 90% 

2 Menikmati  17 4 81% 

3 Rasa masakan 14 7 67% 

4 Lahan parkir 5 16 24% 

5 Suasana Tempat Nyaman 8 13 38% 

6 Sikap Pegawai Ramah 20 1 95% 

7 Berkesan  11 10 52% 

8 Berkeinginan Membeli 16 5 76% 

9 Mau   Membeli 17 4 81% 

10 
Kepastian Untuk 

Membeli pertama kali 
15 6 58% 

11 Kepastian konsumen 

untuk membeli kembali 

setelah mencoba 

5 

 

16 24% 

 

Sumber : Hasil olahan kuesioner Penelitian Awal, Oktober 2013 

 

Dari hasil olahan data di atas dapat di simpulkan bahwa experiential 

marketing Sarang Cekeran Midun ini baik sehingga menimbulkan penasaran pada 

konsumen untuk mencoba, pengunjung yang telah mencoba pun menikmati dan 

menyukai rasa dari masakan di Sarang Cekeran Midun ini, selain itu sikap 

pegawai yang ramah pun membuat kesan positif kepada para konsumen yang 

datang ke Sarang Cekeran Midun, namun kenyamanan dan susahnya lahan parkir 

menjadi kendala bagi Sarang Cekeran Midun dan mempegaruhi kepada 

Keputusan Pembelian terutama kepastian konsumen untuk  membeli kembali 

setelah mencoba. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang penelitian tersebut di atas, selanjutnya dapat 

diidentifikasi masalah penelitian bahwa dalam menentukan proses keputusan 

pembelian yang dilakukan, penempatan strategi pasar yang tepat sasaran dan 

experiental marketing yang dilakukan oleh Sarang Cekeran Midun memberikan 

permasalahan tersendiri bagi konsumen potensial. Strategi pasar Sarang Cekeran 

Midun yang tepat sasaran dan experiental marketing yang dilakukan ternyata 

tidak selalu berimbas terhadap keputusan pembelian konsumen pada perilaku 

pasca pembelian. Dari hasil olahan pra survey yang dilakukan banyak konsumen 

yang menjawab menyatakan bahwa experiential marketing Sarang Cekeran 

Midun ini baik sehingga menimbulkan penasaran pada konsumen untuk mencoba, 

pengunjung yang telah mencoba pun menikmati dan menyukai rasa dari masakan 

di Sarang Cekeran Midun ini, selain itu sikap pegawai yang ramah pun membuat 

kesan positif kepada para konsumen yang datang ke Sarang Cekeran Midun, 

namun kenyamanan dan susahnya lahan parkir menjadi kendala bagi Sarang 

Cekeran Midun dan mempegaruhi kepada Keputusan Pembelian terutama 

kepastian konsumen untuk  membeli kembali setelah mencoba padahal Sarang 

Cekeran Midun ini merupakan tempat makan yang menjadi pilihan konsumen 

yang menyediakan menu andalannya yaitu ceker atau kaki ayam dengan kreasi 

masakan unik dan pedas yang sesuai dengan tagline “ceker maut, mengoet perut” 

tagline tersebut sangat pas bagi mereka pecinta kuliner ceker dan pedas. Karena 

itulah, permasalahan ini hanya akan dilihat dari segi strategi pasar dan experiental 

marketing serta keputusan pembelian konsumen pada Sarang Cekeran Midun 

Bandung. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, penulis 

menganalisis tentang strategi pasar dan experiential marketing dalam menentukan 
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keputusan pembelian konsumen membatasinya dengan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana strategi pasar yang dilakukan oleh Sarang Cekeran Midun 

2. Bagaimana experiental marketing  pada konsumen  di Sarang Cekeran Midun 

3. Bagaimana keputusan pembelian konsumen pada Sarang Cekeran Midun 

4. Sejauh mana pengaruh strategi pasar dan experiental marketing terhadap 

keputusan pembelian konsumen Sarang Cekeran Midun 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan S1 Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Bisnis 

dan Manajemen di Universitas Widyatama. Dengan diperolehnya informasi dari 

penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui strategi pasar yang dilakukan oleh Sarang Cekeran Midun 

2. Untuk mengetahui experiental marketing pada konsumen di Sarang Cekeran 

Midun 

3. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen pada Sarang Cekeran 

Midun 

4. Untuk mengetahui pengaruh strategi pasar dan experiental marketing terhadap 

keputusan pembelian konsumen Sarang Cekeran Midun 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Akademis 

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih 

mendalam untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran khususnya 

perilaku konsumen terkait dengan hubungan antara strategi pasar dan lokasi 

serta keputusan pembelian. 
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2. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran dan bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan khususnya dalam 

pengembangan dari faktor strategi pasar dan experiential marketing 

perusahaan dari Sarang Cekeran Midun. 

 

 


