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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 

10.187.595 jiwa (BPS 2010). Jumlah tesebut dapat meningkat pada siang hari 

menjadi sekitar 15 juta orang. Hal ini dikarenakan ada sekitar 5,4 juta komuter 

dari luar Jakarta yang bekerja di DKI Jakarta
1
. Komuter yang bekerja di Jakarta 

tersebut berasal dari kota satelit; Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 

Meningkatnya jumlah penduduk Jakarta pada waktu siang hari tentunya 

menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar terutama kebutuhan terhadap 

makanan. Sumarwan (2009) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang sangat 

besar dapat membawa berbagai implikasi penting bagi kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat di Indonesia. Salah satu implikasi  penting  adalah  kebutuhan  pangan  

yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Hal inilah 

yang merupakan  salah  satu penyebab terjadinya  peningkatan  permintaan  

masyarakat  terhadap  tersedianya  jasa penyediaan makanan yang biasa disebut 

restoran atau rumah makan. Peningkatan permintaan inilah yang mendorong 

makin maraknya bisnis restoran atau rumah makan di berbagai tempat di 

Indonesia, khususnya di Jakarta. Kebutuhan terhadap makanan inilah yang 

dipandang sebagai peluang bisnis bagi para investor.  

Jakarta merupakan kota metropolitan yang didalamnya terdiri dari berbagai 

etnis. Keberagaman etnis ini juga merupakan suatu hal yang positif karena dengan 

demikian preferensi dari masyarakat pun akan beragam pula. Hal ini sangat 

memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis rumah makan 

atau restoran. Oleh karena itu, Jakarta masih dipandang sebagai lokasi yang 

potensial bagi bisnis restoran atau rumah makan. 

 

Tabel 1.  Jumlah penduduk pulau DKI Jakarta tahun 2010 

Wilayah 
WNI WNA 

Total 
L P Jumlah L P Jumlah 

Jakarta Pusat 575.220 547.754 1.122.974 342 354 696 1.123.671 

Jakarta Utara 887.059 828.479 1.715.538 433 374 807 1.716.345 

Jakarta Barat 1.165.463 1.094.143 2.259.606 389 346 735 2.260.341 

Jakarta Selatan 1.099.752 1.035.078 2.134.830 401 340 741 2.135.571 

Jakarta Timur 1.510.461 1.415.161 2.925.622 574 536 1.11 2.926.732 

Kep. Seribu 12.667 12.261 24.928 6 2 8 24.936 

Total 5.250.622 4.932.876 10.183.498 2.145 1.952 1.187.595 10.187.595 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010 

 

 Pertumbuhan bisnis rumah makan di Jakarta dari tahun ke tahun kian tinggi. 

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2012), tercatat sebanyak 

2.916 restoran sudah berdiri di Jakarta guna memenuhi kebutuhan makanan 

penduduk Jakarta. 

 

                                                 
1 http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/mewujudkan-greater-jakarta/4364 

http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/mewujudkan-greater-jakarta/4364
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Gambar 1.   Laju pertumbuhan bisnis restoran di Jakarta tahun 2007-2010 

“diadaptasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2012” 

 

 Perkembangan jumlah restoran atau rumah makan di Jakarta yang kian 

tinggi menandakan bahwa bisnis ini masih dianggap sebagai bisnis yang 

prospektif. Perkembangan jumlah restoran menggambarkan persaingan diantara 

pebisnis rumah makan atau restoran tersebut. Warung Nasi Ampera adalah salah 

satu dari sekian banyak restoran yang telah  berdiri di Jakarta. Saat ini terhitung 

16 outlet yang telah didirikan sejak tahun 2003. Pihak manajemen rumah makan 

Warung Nasi Ampera (regional Jakarta) menerapkan strategi bauran pemasaran 

dalam operasional bisnisnya. Bauran pemasaran yang diterapkan mengacu pada 

tujuh bauran pemasaran (bauran pemasaran 7Ps) yang terdiri dari bauran harga 

(price), tempat (place), produk (product), proses (process), bukti fisik (physical 

evidence), promosi (promotion), dan karyawan (people).  

 Bisnis rumah makan yang telah dijalankan oleh pihak manajemen Warung 

Nasi Ampera regional Jakarta dari tahun 2003 sampai 2012 menemui 

permasalahan. Permasalahan tersebut diindikasikan oleh adanya penutupan dua 

outlet yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2009. Kedua outlet tersebut berada di Jln. 

KH. Agus Salim dan Jln. Raya Kalimalang. Persaing bisnis dari rumah makan 

Warung Nasi Ampera di jakarta di antaranya adalah Bumbu Desa, Bale Sunda, 

Restoran Saung Kabayan, Rumah Makan Cibiuk, dan lain-lain. Dilatarbelakangi 

oleh adanya penutupan kedua outlet dan adanya persaingan bisnis tersebut, maka 

strategi bauran pemasaran 7Ps yang telah diterapkan dipandang perlu dievaluasi. 

Evaluasi yang dilakukan merupakan suatu pendekatan dalam mencari penyebab 

permasalahan yang pernah terjadi agar kedepannya permasalahan tersebut tidak 

terulang kembali. Selain itu evaluasi yang dilakukan diharapkan akan memberikan 

outcome sebagai masukan perbaikan strategi bauran pemasaran 7Ps di masa yang 

akan datang. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengukur 

tingkat kepuasan dan loyalitas serta faktor apa yang mempengaruhinya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut: 

1. Faktor bauran pemasaran 7Ps apa yang paling mempengaruhi kepuasan 

pelanggan rumah makan Warung Nasi Ampera? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan rumah makan Warung Nasi 

Ampera saat ini? 
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3. Bagaimana tingkat loyalitas pelanggan rumah makan Warung Nasi 

Ampera saat ini? 

 

Tujuan Penelitian 

  

 Berdasakan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian 

yang dilakukan di  rumah makan Warung Nasi Ampera bertujuan untuk: 

1. Menganalisis faktor bauran pemasaran 7Ps yang paling mempengaruhi 

kepuasan pelanggan terhadap rumah makan Warung Nasi Ampera. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap rumah makan Warung 

Nasi Ampera. 

3. Menganalisis tingkat loyalitas pelanggan terhadap rumah makan Warung 

Nasi Ampera. 

4. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan di Warung Nasi 

Ampera bagi keberlangsungan bisnisnya di masa yang akan datang. 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak manajemen sebagai masukan pada strategi pemasaran di waktu 

yang akan datang. 

2. Bagi peneliti sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajari.  

3. Bagi Akademisi sebagai referensi kasus dalam menganalisis kepuasan dan 

loyalitas. 

 

Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya sebatas pada pengaruh bauran 

pemasaran (marketing mix 7Ps) terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. Bauran pemasaran 7Ps yang digunakan mengacu pada Booms dan 

Bitner dalam Kotler (2011) yaitu diantaranya adalah harga (price), tempat (place), 

makanan (product), proses (process), bukti fisik (physical evidence), promosi 

(promotion), dan karyawan (people).  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

Pemasaran 

 Suatu perusahaan tentunya memiliki divisi pemasaran dalam proses 

pengembangan bisnisnnya. Hal ini dikarenakan divisi pemasaram merupakan 




